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DISPENSA DE LICITACAO

DISPENSA DE LICITACAO N- 039/2020
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DATA: 05/011/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N? 114/2020
CONTRATADO :LOJAS QUERO -QUERO S.A
CNPJ/MF :96.418.264/0456-63
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CONTRATO :
Valor :R$ 2.050,00(dois mil e cinquentas reals )
f

OBJETO :AQUISigAO DE LAVADOURA DE ROUPAS DISPENSA AUTOUMPANTE
16KG 110V PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE DO MINICIPIO DE PALMITAL-PR .

t

/

o\

'■oiiriv

SECRETARiA MUNICIPAL DE SAUDE PALMITAL - P
Rua: Esc. Egleci T. G. Campanini 1.250 - Centro.
CNPJ: 09.290.590/0001-09
Fone: (042) 3657-1655 / 2128 - 2309 Cep: 85270-000

PalmitaL 26 de Outubro de 2020

Memorando n° 156/2020

Ilmo. Sr.
Valdenei de Souza
Prefeito Municipal de Palmital (PR;

Assunto: Solicita^ao de abertura de procedimento Licitatorio

Venho atraves deste, solicitar abertura de Processo Licitatorio para aquisi^ao de
01 maquina de lavar roupas para o setor dos servi^os gerais da Unidade Basica de Saude.
Item
1

Quant.

Produto
Lavadora LAC 16 com Dispenser Autolimpante e Ciclo Silencioso 16Kg —
Branca- 11 Ov

Informo que o setor possui uma maquina de lavar que esta totalmente danificada sem
conduces de uso e que nao possui concerto. Esta maquina e um instrumento de trabalho
importantissimo sendo impossivei ficar sem ela no setor. Ela e utilizada para a lavagens
de roupas da enfermaria e demais pe^as de todos os setores.
Lembrando que as lavagens st intensificaram devido a pandemia a enfrentada pelo
COVID-19, com o intuito de amenizar a proliferaepao do virus.
Sem mais para o momento coloco-me a dispos^ao para quaisquer
esclarecimentos adicionais.

.-■REFEITiJRA MUNiCiPAL DE PALMITAL
Protocolo N° ...A<5).£).7 -

. .•.

Env2 hj..Jo....
!: ;

Cheila PecHeka Ribeiro de Jesus
Secretaria Manicipa. de Saude

MUNICIPIO DE

®'oDES\
> LicitagSc ^

P A L M I T Ai
GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

V

Folha

Ass.

CENTRAL DE CONTROLE
Memorando n° 046/2020

Palmital, 27 de Outubro 2020.

Ao Exmo. Sr.
VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
PALMITAL/PR

Exmo. Sr. Prefeito
Atraves do presente, encaminho o memorando n° 156/2020, de autoria da
Secretaria Municipal de SAUDE, a qual requer que seja realiza da cotagao de pregos pela
Central de Controle do Municipio, e solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal autorizagao para
abertura de procedimento licitatorio AQUISigAO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS. POIS
DEVIDO A PANDEMIA COVID- 19 AS LAVAGENS INTENSIFICARAMN, E COM INTUITO
DE AMENIZAR A PROLIFERAQAO DO VIRUS. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.
Outrossim, segue em anexo as respectivas cotagoes de pregos dos itens
relacionados para os devidos fins.
Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideragao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAI
Pro toco io N°

ES&I&A ^ERf^HDA MONTEIRO
am6nioJJp*agio da Central de Controle

Membro da Cormssao Recebimento de Bens e Consume

::::::::a

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

27/10/2020

Email - cotacao prefeitura - Outlook
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COTAQAO DE PREQO
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Nome do prodyto/servigo

-tem

LAVADORA COM DISPENSER
AUTOLiMPANTE E C1CLO
SILENCIOSO 16 KG - BRANCAjllQV.
.
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Quant.

unidad

01

e
UND

PreQo

Prego m^ximoj

m^ximo total
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ASSINATURAE CARIMBO DO RESPONSAVEL.
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COTAgAO DE PREgO

RAZAO SOCIAL:/'
CNPJ:
Lo .“^vT^rn^
ENDERECO:
TELEFONE:
y
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Nome do produto/servigo

LAVADORA COM DISPENSER
AUTOLIMPANTE E CICLO
SILENCIOSO 16 KG - BRANCA 110V.
VALOR TOTAL:
1

\

Quant.
01

Unidade Prego Pre?o maximo
maximo total
UND
O'
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Municipio de Palmital
Solicitagao 180/2020
Termo de Referenda
Paginal
Solicitagao
Nuimro

180

Tipo

N° sdidtante

Erritido em

Aquisig3o de Material

01

27/10/2020

Solicitante

1

Processo Gerado

Cddigo

Norm

Nurmro

464-2

CHELA PECHEKA RIBBRO DE JESUS

0/2020

Local
Cddigo

Norm

42

Gabinete do Secretcirio Municipal de Saude

Orgao

15

Quantidade de itens

Norm

Pag amen to
Fortra

SECRET-ARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MEDIA NTE EMISSAO DE

Entrega
Local

Prazo

MUNICIPIO DE PALMITAL-PR

Dias

DescrigSo:

AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS. DEVIDO A PANDEMIA COVID- 19 AS LAVAGENS INTENSIFICARAMN, COM
INTOITO DE AMENIZAR A PROLIFERAQAO DO VIRUS. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SA0DE,
DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.
IxtQ

001 Lote 001
Codigo

Nome

Unidade

031715

LAVADORA COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CICLO SILENCIOSO 16 KG/ 110V

UND

Quantidade

Unitario

Valor

1,00

2.050,00

2.050,00

TOTAL

2.050,00

TOTAL GERAL

2.050,00

COR: BRANCA-

Emitido por JESSICA FERNANDA MONTEIRO. na versao: 5526 a

27/1(y2Q20 16:51:1
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Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

procure por codigo, nome, marca...
=: Todos os departamentos

v*

Ofertas do dia

Celulares

Moveis

Eletrodomesticos

Tv e Video ll^ormatj^^
r-o\**
X

> = Eletrodomesticos > Maquina de Lavar

avadora de Roupas Electrolux LAC16 16kg - Dispenser Multibox
odigo 217934500 | Ver descriqao completa | Electrolux

®

'A- it k 4,6 (136) Avaliar produto

Video

C

Voltagem:
V

Selecione
Vendido e entregue por
de R$ 2.599,90
por

R$ 2.099,00

em 10x de R$ 209,90 sem juros
•e
Rarcele em ate 30x no Cartao Luiza
Mais formas de paaamento
Incluir garantia estendida
p Adicionar a sacola
Consultar prazo e valor do frete

00000-000

Ok

Nao sei o CEP
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3uem viu este produto, viu estes tambem
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Cookies: a gente guarda estatlsticas de visitas para melhorar sua
experiencia

de

navegagao,

saiba

mais

em

nossa

politica

de

ENTENDI E FECHAR

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

k
Ministerio da Economia
& Secretaria de Governo Digital
m Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao
Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e Turismo

DE

\

4

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Codigo da Natureza
Jurfdica

43300028984

N° de Matrlcula do Agente
Auxiliar do Comercio

2054

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
LOJAS QUERO-QUERQ S.A.

Nome:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio)

N2 FCN/REMP

requer a V.Sa o deferimento do seguinte ato:
NB DE

CPDIGO

CPDIGO DO

VIAS

DO ATO

EVENTO

007

1

RSP2000211175

QTDE DESCRIQAO DO ATO / EVENTO
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARY

019

1

ESTATUTO SOCIAL

2244

1

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015

1

ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio:

CACHQEIRINHA

Nome:_________________________________ _____________________

Local

Assinatura:_________________________________________________
Telefone de Contato:_______________________________________

23 Julho 2Q2Q.
Data
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
|

[

| DECISAO SINGULAR

| DECISAO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
|

[

| SIM

Processo em Ordem
A decisao

| SIM

//
Data

|

| NAO

//
Data

|

Responsavel

DECISAO SINGULAR

| NAO

/

/
Data

Responsavel
Responsavel

2a Exigencia

rocesso em exigSncia. (Vide despacho em folha anexa)

□

[~ | Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

3® Exig£ncia

4a Exigencia

5a Exig§ncia

□

□

□

| ~| Processo indeferido. Publique-se.

//
Responsavel

Data
DECISAO COLEGIADA

2® Exig§ncia

\ ~~| Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa)
|
|

□

| Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

3® Exig§ncia

4® Exigencia

5® Exigencia

□

□

□

Processo indeferido. Publique-se.

/

/
Data

Vogal

Vogal
Presidente da

Vogal

Turma

OBSERVAQOES

IkfcMk Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
lM|t Certifico registro sob o nQ 7275497 em 29/07/2020 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., Nire 43300028984 e protocolo 205991548 23/07/2020. Autenticagao: E903FFED5FFDC76E8D3F88BC9F8D7397EC9BB. Carlos Vicente Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe ne do protocolo 20/599.154-8 e o codigo de seguranga FaYU Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 30IQ7I202Q por Carlos Vicente Bernardoni Gongalves Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital
Capa de Processo

Identificagao do Processo
Numero do Protocolo

Numero do Processo Modulo Integrador

Data

20/599.154-8

RSP2000211175

23/07/2020

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

017.149.150-50

JEAN PABLO DE MELLO

Pagina 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o ns 7275497 em 29/07/2020 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., Nire 43300028984 e protocolo 205991548 23/07/2020. Autenticagao: E903FFED5FFDC76E8D3F88BC9F8D7397EC9BB. Carlos Vicente Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo 20/599.154-8 e o codigo de seguranga FaYU Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gongalves Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQ
/
RIO GRANDE DO SUL

ONUcttaQ&0

ID
%

Registro Digital

B
V

Anexo

Identificagao do Processo
Numero do Protocolo

Numero do Processo Modulo Integrador

Data

20/599.154-8

RSP2000211175

23/07/2020

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

017.149.150-50

JEAN PABLO DE MELLO

031.741.678-25

PETER TAKAHARU FURUKAWA

Pagina 1 de 1
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Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o n° 7275497 em 29/07/2020 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., Nire 43300028984 e protocolo 205991548 < 23/07/2020. Autenticagao: E903FFED5FFDC76E8D3F88BC9F8D7397EC9BB. Carlos Vicente Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe ne do protocolo 20/599.154-8 e o codigo de seguranga FaYU Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 20I07I2Q20 por Carlos Vicente Bernardoni Gongalves Secretario-Geral.
0(7 /O-T

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviqos do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAQAO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., de NIRE
4330002898-4 e protocolado sob o numero 20/599.154-8 em 23/07/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o numero 7275497, em 29/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador
Priscila Buhler.
Certifica o registro, o Secretario-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gongalves. Para sua validagao, devera
ser acessado o sitio eletronico do Portal de Servigos / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o numero de
protocolo e chave de seguranga.
Capa de Processo
Assinante(s)
CPF

Nome

017.149.150-50

JEAN PABLO DE MELLO

Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

017.149.150-50
031.741.678-25

JEAN PABLO DE MELLO
PETER TAKAHARU FURUKAWA

Anexo
Assinante(s)

CPF
017.149.150-50
031.741.678-25

:

Nome
JEAN PABLO DE MELLO
PETER TAKAHARU FURUKAWA
Porto Alegre, quarta-feira, 29 de julho de 2020

Documento assinado eletronicamente por Priscila Buhler, Servidor(a) Publico(a), em
29/07/2020, as 18:21 conforme horario oficial de Brasilia.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servigos da jucisrs
informando o numero do protocolo 20/599.154-8.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

\

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

193.107.810-68

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre, quarta-feira, 29 de julho de 2020

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o n5 7275497 em 29/07/2020 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., Nire 43300028984 e protocolo 205991548 23/07/2020. Autenticagao: E903FFED5FFDC76E8D3F88BC9F8D7397EC9BB. Carlos Vicente Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nQ do protocolo 20/599.154-8 e o codigo de seguranga FaYU Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gongalves Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQ
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital
Documento Principal

Identificagao do Processo
Numero do Protocolo

Numero do Processo Modulo Integrador

Data

20/599.154-8

RSP2000211175

23/07/2020

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

017.149.150-50

JEAN PABLO DE MELLO

031.741.678-25

PETER TAKAHARU FURUKAWA
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LOJAS QUERO-QUERO S.A.
NIRE 4330002898-4
CNPJ/MF n° 96.418.264/0218-02
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 17 de julho de 2020, as 16:00 horas, na sede social da Lojas
Quero-Quero S.A. ("Comganhla"), localizada na Avenida Flores da Cunha, n° 1943, CEP 94910-003, na
cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul.
CONVOCACAO: Dispensada a publicagao de edital de convocagao, nos termos do § 4° do Artigo 124 da Lei
n° 6.404/76 ("LeijdasSiAi").
PRESENCA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presenga de Acionistas da Companhia.
COMPOSICAO DA MESA: Presidente: Sr. Peter Takaharu Furukawa; Secretario: Sr. Jean Pablo de Mello.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alteragao do objeto social, com a consequente alteragao do artigo
5° do Estatuto Social; (ii) a alteragao do numero de suplentes do Conselho de Administragao da Companhia,
bem como da regra de substituigao em caso de impedimento, ausencia ou renuncia de um membro titular do
Conselho de Administragao, com a consequente alteragao do artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a alteragao
e consolidagao do Estatuto Social da Companhia.
DELIBERA^OES: Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:
a alteragao do objeto social para excluir a atividade de "intermediagao e agenciamento de servigos e
(i)
negocios" e incluir determinadas outras atividades realizadas pela Companhia. Deste modo, o artigo 5° do
Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a redagao constante do Anexo I.
a alteragao do numero de suplentes do Conselho de Administragao da Companhia, bem como da
regra de substituigao em caso de impedimento, ausencia ou renuncia de um membro titular do Conselho de
Administragao. Deste modo, o artigo 13 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a redagao

(ii)

constante do Anexo I.

(iii)

a alteragao e consolidagao do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redagao

constante do Anexo I.
ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumario, nos termos do artigo
130, paragrafo 1°, da Lei das S.A. Nao houve pedido de instalagao do Conselho Fiscal.

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o n° 7275497 em 29/07/2020 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., Nire 43300028984 e protocolo 205991548 23/07/2020. Autenticagao: E903FFED5FFDC76E8D3F88BC9F8D7397EC9BB. Carlos Vicente Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar
este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nQ do protocolo 20/599.154-8 e o codigo de seguranga FaYU Esta copia foi
autenticada digitalmente e assinada em 30/0712020 por Carlos Vicente Bernardoni Gongalves Secretario-Geral.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente
ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.
Assinaturas: Mesa: Peter Takaharu Furukawa - Presidente; e Jean Pablo de Mello - Secretario.
Acionistas: Instituigoes Financeiras e de Varejo - Fundo de Investimentos em Participagoes Multiestrategia,
Wilmar Hammerschmitt, Flavio Benicio Jansen Ferreira, Luiz Antonio de Moraes Carvalho, Daniel Jose Artus,
Peter Takaharu Furukawa, Jean Pablo de Mello, Davi Ponciano Araujo Lima, Rogerio Alonso Messias, Luciano
Matzenbacher Scotta, Mirson Jose Engelmann, Alberto Cimenti Neto, Andre Franco de Monlevade, Nilton
Gonzaga Chagas, Cristiane Rhoden, Diogo Maier da Silveira, Gilmar Nascimento Teixeira, Marcio Jose Thiele,
Dailto Minetto, Diego Santana Tristao, Gerson Andre Czycza, Rodrigo Bondarenco e Vinicius Pretto de Souza.
A presente ata e copia fiel da ata original lavrada em livro proprio.
Cachoeirinha, 17 de julho de 2020.
Mesa:
Peter Takaharu Furukawa
Presidente da Mesa

Jean Pablo de Mello
Secretario da Mesa

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
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LOJAS QUERO-QUERO S.A.
NIRE 4330002898-4
CNPJ/ME n° 96.418.264/0218-02
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXT RAO RD IN ARIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2020
ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

if
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ESTATUTO SOCIAL DA LOJAS QUERO-QUERO S.A.
NIRE: 43.3.0002898-4
CNPJ/ME: 96.418.264/0218-02
CAPITULO I
DA DENOMINACAO, SEDE, DURAQAO E OBJETO SOCIAL
Artigo 1°

A LOJAS QUERO-QUERO S.A. e uma sociedade por agoes que se rege por este

Estatuto Social e pelas disposigoes legais aplicaveis, em especial a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e suas alteragoes posteriores riei das Sociedades por Acoes") e o Regulamento do Novo Mercado
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao rReoulamento do Novo Mercado" e "B3". respectivamente).
Paragrafo Unico - A Companhia podera adotar como nome fantasia a expressao "LOJAS QUEROQUERO".
Artigo 2°

Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 ("Novo Mercado^, sujeitam-se a

Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho
Fiscal, quando instalado, as disposigoes do Regulamento do Novo Mercado.
Paragrafo Unico - As disposigoes do Regulamento do Novo Mercado prevalecerao sobre as
disposigoes estatutarias, nas hipoteses de prejuizo aos direitos dos destinatarios das ofertas publicas
previstas neste Estatuto Social.
Artigo 3°

A Companhia tern sua sede e foro jurfdico na cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio

Grande do Sul, na Avenida General Flores da Cunha, n° 1.943, sobreloja, Vila Cachoeirinha, CEP 94910003.
Paragrafo Unico - A Companhia, por deliberagao colegiada da Diretoria, pode abrir e encerrar filiais,
agendas, depositos, escritorios de representagoes e quaisquer outros estabelecimentos, no pais e no
exterior.
Artigo 4°

O prazo de duragao da Companhia e indeterminado.

Artigo 5°

A Companhia tern por objeto social (i) o comercio varejista de eletrodomesticos,

equipamentos de audio e video, moveis, artigos de colchoaria e de iluminagao, bicicletas, pneus,
equipamentos e suprimentos de informatica, equipamentos de telefonia e comunicagao, tintas e
materiais para pintura, materiais hidraulicos, materiais de construgao e artigos do vestuario; (ii) a
manutengao e reparagao de maquinas e equipamentos; (iii) a representagao comercial; (iv) a
importagao e exportagao de quaisquer bens integrantes do objeto social; (v) a prestagao de servigos de
correspondente bancario; (vi) a intermediagao de venda de garantia estendida, recargas telefonicas,
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produtos financeiros e consorcios ao consumidor e seguros; (vii) a intermediagao na cobranga
extrajudicial de titulos; (viii) a intermediagao na habilitagao e ativagao de linhas telefonicas, e; (ix) a
participagao no capital social de outras sociedades.
Paragrafo Unico - A Companhia podera exercer suas atividades, parcial ou Integra I mente, por meio de
sociedades subsidiaries, coligadas e/ou controladas ("Afiiladas")CAPITULO II
DO CAPITAL SOCIAL E AgOES
Artigo 6° - O capital social da Companhia e de R$ 166.591.476,12 (cento e sessenta e seis milhoes,
quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e seis reals e doze centavos), totalmente
subscrito e integralizado, dividido em 163.514.712 (cento e sessenta e tres milhoes, quinhentas e
catorze mil, setecentas e doze) agoes ordinarias, nominativas e sem valor nominal ("Capital Social").
Paragrafo 1° - A Companhia nao podera emitir agoes preferenciais ou partes beneficiarias.
Paragrafo 2° - Cada agao ordinaria dara direito a um voto nas Assembleias Gerais.
Paragrafo 3° - Todas as agoes da Companhia sao escriturais, mantidas em contas de deposito em
nome de seus titulares, junto a instituigao financeira autorizada pela CVM, conforme designadas pelo
Conselho de Administragao, com quern a Companhia mantenha contrato de custodia em vigor, sem
emissao de certificados.
Artigo 7°

A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, mediante deliberagao do

Conselho de Administragao e independente de reforma deste Estatuto Social, ate o limite de
150.000.000 (cento e cinquenta milhoes) de agoes ordinarias, excluidas as agoes ja emitidas, mediante
emissao de novas agoes ordinarias, nominativas, sem valor nominal ("Capital Autorizado,r).
Paragrafo 1° - Dentro do limite do Capital Autorizado, competira ao Conselho de Administragao fixar o
prego e o numero de agoes a serem subscritas, bem como o prazo e condigoes de subscrigao e
Integra I izagao, excegao feita a integralizagao em bens, que dependera da aprovagao da Assembleia
Geral, na forma da legislagao aplicavel.
Paragrafo 2° - Dentro do limite do Capital Autorizado, o Conselho de Administragao podera, ainda: (i)
deliberar sobre a emissao de bonus de subscrigao; (ii) deliberar sobre a emissao de debentures
conversfveis em agoes; (iii) de acordo com piano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opgao de
compra de agoes aos administradores, empregados e pessoas naturals que prestem servigos a
Companhia, assim como aos administradores, empregados e pessoas naturals que prestem servigos a
sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, sem o direito de
preferencia aos acionistas; e (iv) aprovar aumento do Capital Social mediante a capitalizagao de lucros
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ou reservas, com ou sem bonificagao em agoes.
Paragrafo 3°- A emissao de novas agoes, debentures conversfveis em agoes ou bonus de subscrigao
cuja colocagao seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrigao publica ou permuta por agoes
em oferta publica de aquisigao de controle nos termos dos arts. 257 a 263 da Lei das Sociedades por
Agoes, bem como para fazer frente a pianos de opgao de compra de agoes aos administradores,
empregados e pessoas naturals que prestem servigos a Companhia e/ou a sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pela Companhia, ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentives fiscais,
podera se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferencia na subscrigao ou com
redugao do prazo mfnimo previsto em lei para o seu exercicio.
Paragrafo 4° - Observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposigoes legais aplicaveis e
mediante deliberagao do Conselho de Administragao, a Companhia podera adquirir agoes de sua propria
emissao para permanencia em tesouraria e posterior alienagao, inclusive no ambito de pianos de opgao
de compra ou subscrigao de agoes aprovados em Assembleia Geral, ou para cancelamento, ate o
montante do saldo de lucro e de reservas (exceto pela reserva legal) e sem diminuigao do seu Capital
Social.
Paragrafo 5° - Os acionistas tern direito de preferencia, na

proporgao de suas respectivas

participagoes, na subscrigao de agoes, debentures conversiveis em agoes ou bonus de subscrigao de
emissao da Companhia, observado o prazo fixado pela Assembleia Geral, nao inferior a 30 (trinta) dias,
ressalvadas as excegoes previstas em lei e neste Estatuto Social.
CAPITULO III
DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 8°

As Assembleias Gerais serao convocadas pelo Conselho de Administragao, ou, nos casos

previstos em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionistas, em qualquer caso conforme procedimentos
descritos na legislagao aplicavel.
Paragrafo Unico - Ressalvadas as excegoes previstas na Lei das Sociedades por Agoes e nas demais
regulamentagoes aplicaveis, as reunioes das Assembleias Gerais serao convocadas com, no mfnimo, 15
(quinze) dias corridos de antecedencia para primeira convocagao e, no mfnimo, 8 (oito) dias corridos de
antecedencia para segunda convocagao.
A Assembleia Geral podera ser ordinaria ou extraordinaria rAssembleia Geral"). A
Artigo 9°
Assembleia Geral reunir-se-a: (i) ordinariamente, nos 4 (quatro) meses subsequentes ao termino do
exercicio fiscal de cada ano, para discutir, votar e aprovar as materias dispostas no artigo 132 da Lei das
Sociedades por Agoes ("AGO"): e (ii) extraordinariamente, quando os interesses sociais e/ou as
disposigoes do presente Estatuto Social ou da legislagao aplicavel assim o exigirem.
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Paragrafo 1° - A Assembleia Geral sera instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administragao ou, na sua ausencia, por acionista escolhido pela maioria de voto dos presentes ou outro
membro da Administragao indicado pelo Presidente do Conselho de Administragao, cabendo ao
Presidente da Assembleia Geral indicar o secretario que podera ser acionista ou nao da Companhia.
Paragrafo 2° - Nao obstante as formalidades aqui previstas relatives a convocagao, sera considerada
regular a Assembleia Geral a que comparecerem os acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia.
Paragrafo 3° - A Assembleia Geral so podera deliberar sobre assuntos constantes da ordem do dia,
ressalvadas as excegoes previstas na Lei das Sociedades por Agoes e nas demais regulamentagoes
aplicaveis, os quais deverao constar do respective edital de convocagao.
Artigo 10.

Compete exclusivamente a Assembleia Geral, alem das demais atribuigoes previstas em

lei:
(i)

reformer o Estatuto Social;

(ii)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administragao, bem como definir o numero de
cargos a serem preenchidos no Conselho de Administragao da Companhia;

(iii)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstragoes
financeiras;

(iv)

deliberar sobre a dissolugao, liquidagao, fusao, cisao, transformagao ou incorporagao (inclusive
incorporagao de agoes) da Companhia, sobre a eleigao e destituigao de liquidantes, bem como
sobre o Conselho Fiscal que devera funcionar no penodo de liquidagao, e o julgamento de suas
contas e partilha do acervo social em caso de liquidagao;

(v)

apresentar pedidos de recuperagao judicial ou extrajudicial, ou de autofalencia;

(vi)

fixar a remuneragao global anual dos membros do Conselho de Administragao e da Diretoria,
assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

(vii)

atribuir bonificagoes em agoes e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de
agoes;

(viii)

aprovar pianos de opgao de compra de agoes aos administradores, empregados e pessoas
naturals que prestem servigos a Companhia, assim como aos administradores, empregados e
pessoas naturals que prestem servigos as sociedades que sejam controladas, direta ou
indiretamente, pela Companhia;
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(ix)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administragao, sobre a destinagao do lucro
liquido do exerdcio e a distribuigao de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital
proprio, com base nas demonstragoes flnanceiras anuais;

(x)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administragao, sobre a distribuigao de
dividendos, ainda que intercalares ou intermediarios, que excedam o dividend© obrigatorio
estabelecido neste Estatuto Social, ou pagamento de juros sobre o capital proprio com base em
balangos semestrais, trimestrais ou mensais;

(xi)

deliberar sobre aumento ou redugao do capital social, em conformidade com as disposigoes
deste Estatuto Social, excetuada a disposigao prevista no artigo 7°, paragrafo 2° deste Estatuto
Social;

(xii)

observadas as competencias do Conselho de Administragao dispostas neste Estatuto Social,
deliberar sobre qualquer emissao de agoes ou titulos conversiveis em agoes; e

(xiii)

dispensar a realizagao de oferta publica de aquisigao de agoes ("OPA") para saida do Novo
Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
CAPITULO IV
DOS ORGAOS DA ADMINISTRAGAO
Segao I
Das Disposigoes Comuns aos Orgaos da Administragao

Artigo 11.

A Companhia sera administrada pelo Conselho de Administragao e pela Diretoria, na

forma da lei e deste Estatuto Social.
Paragrafo 1° - Os membros do Conselho de Administragao, da Diretoria e do Conselho Fiscal, efetivos
e suplentes, serao investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro proprio, o
qual deve contemplar inclusive sua sujeigao a clausula compromissoria referida no Artigo 41 deste
Estatuto Social.
Paragrafo 2° - Os administradores permanecerao em seus cargos ate a posse de seus substitutes,
salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administragao, conforme o
caso.
Paragrafo 3° - A renuncia ao cargo de membro do Conselho de Administragao e da Diretoria devera
ser feita mediante comunicagao escrita ao orgao a que o renunciante integrar, tornando-se eficaz, a
partir deste momento perante a Companhia e, perante terceiros, apos o arquivamento do document© de
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renuncia no orgao de registro do comercio e sua publicagao, nos termos da legislagao aplicavel.
Paragrafo 4° - Os cargos de Presidente do Conselho de Administragao e de Diretor Presidente ou
principal executive da Companhia nao poderao ser acumulados pela mesma pessoa, exceto na hipotese
de vacancia, observados os termos do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 12.

A Assembleia Geral fixara a remuneragao global anual para distribuigao entre os

administradores da Companhia e cabera ao Conselho de Administragao determinar a distribuigao
individual da referida verba.
Subsegao I
Do Conselho de Administragao
Artigo 13.

O Conselho de Administragao e composto por, no minimo, 5 (cinco) membros titulares

e, no maximo, 7 (sete) membros titulares e 1 (urn) membro suplente do Presidente do Conselho de
Administragao, todos eleitos e destitufveis pela Assembleia Geral, com mandate unificado de 2 (dois)
anos, sendo permitida a reeleigao.
Paragrafo 1° - Dos membros do Conselho de Administragao, no minimo 2 (dois) ou 20% (vinte por
cento), o que for maior, deverao ser conselheiros independentes, conforme a definigao do Regulamento
do Novo Mercado, devendo a caracterizagao dos indicados ao Conselho de Administragao como
conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo tambem
considerados como independentes, na hipotese de haver acionista controlador, os conselheiros eleitos
mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4° e 5°, da Lei das Sociedades por Agoes.
Paragrafo 2° - Quando, em decorrencia do calculo do percentual referido no Paragrafo 1° acima, o
resultado gerar um numero fracionario, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o numero
inteiro imediatamente superior.
Paragrafo 3° - O Presidente do Conselho de Administragao sera escolhido dentre os conselheiros, por
maioria simples em reuniao do Conselho de Administragao. Da mesma forma, sera designado o
Secretario do Conselho, que podera ser conselheiro ou nao.
Paragrafo 4° - Em caso de impedimento ou ausencia temporaria, o membro do Conselho de
Administragao impedido ou ausente temporariamente podera indicar entre os demais membros do
Conselho de Administragao, aquele que o representara o qual agira, inclusive para efeito de votagao em
reunioes do Conselho de Administragao, por si e pelo substituido ou representado, ressalvado eventual
membro do Conselho de Administragao eleito mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4° e 5°,
da Lei das Sociedades por Agoes, o qual podera ser representado por seu suplente, caso este tenha sido
eleito nos termos da legislagao aplicavel.
Paragrafo 5° - Nos casos de impedimento ou ausencia permanente ou renuncia do Presidente do

m
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Conselho de Administragao, assumira o suplente do Presidente do Conselho de Administragao, que
permanecera no cargo ate vencimento do mandate do Presidente.-Em caso de impedimento ou
ausencia permanente ou renuncia de qualquer dos demais membros do Conselho de Administragao
durante o mandate para o qual foi eleito, cabera aos membros do Conselho de Administragao indicar o
seu substitute e tal indicagao servira ate a primeira Assembleia Geral que ocorrer apos tal indicagao, nos
termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Agoes, exceto no caso de impedimento, ausencia
permanente ou renuncia de membro do Conselho de Administragao eleito mediante faculdade prevista
pelo Artigo 141, §§ 4° e 5°, da Lei das Sociedades por Agoes, o qual podera ser representado por seu
suplente, caso este tenha sido eleito nos termos da legislagao aplicavel.
Artigo 14.

O Conselho de Administragao reunir-se-a, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, e,

extraordinariamente, sempre que necessario, mediante convocagao do Presidente do Conselho de
Administragao ou por 2 (dois) membros do Conselho de Administragao, por iniciativa propria ou
provocagao de qualquer membro, mediante notificagao escrita entregue com antecedencia minima de 5
(cinco) dias, e com apresentagao da pauta dos assuntos a serem tratados. As convocagoes poderao ser
feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou por qualquer outro meio, eletronico ou nao, que
permita a comprovagao de recebimento.
Paragrafo 1° - As reunioes do Conselho de Administragao serao instaladas em primeira convocagao
com a presenga da maioria dos seus membros e, em segunda convocagao, por qualquer numero.
Paragrafo 2° - Independentemente das formalidades previstas no paragrafo acima, sera considerada
regular a reuniao a que comparecerem todos os conselheiros.
Paragrafo 3° - Cada membro do Conselho de Administragao em exerefeio tera direito a 1 (um) voto
nas reunioes do Conselho de Administragao, seja pessoalmente ou representado por um de seus pares,
mediante apresentagao (i) de procuragao especffica para a reuniao em pauta; e (ii) do voto por escrito
do membro do Conselho de Administragao ausente e sua respectiva justificagao.
Paragrafo 4° - Fica facultada, se necessaria, a participagao dos conselheiros na reuniao, por telefone,
videoconferencia ou outro meio de comunicagao que possa assegurar participagao efetiva e a
autenticidade do seu voto. O conselheiro, nesta hipotese, sera considerado presente a reuniao, e seu
voto sera considerado valido para todos os efeitos legais e incorporado a ata da referida reuniao.
Paragrafo 5° - As reunioes do Conselho de Administragao serao presididas pelo Presidente do
Conselho de Administragao ou, na sua ausencia, ficara a cargo do Presidente do Conselho de
Administragao indicar seu substitute, o qual sera responsavel por indicar o secretario da reuniao dentre
os presentes.
Paragrafo 6° - Ao termino de toda reuniao, devera ser lavrada ata, a qual devera ser assinada por
todos os conselheiros participantes da reuniao, e, posteriormente, transcrita no livro de registro de atas
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do Conselho de Administragao. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da
reuniao do Conselho de Administragao ou que tenham se manifestado na forma do Paragrafo 4° acima,
deverao igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administragao, devendo a
copia da carta, fac-sfmile ou mensagem eletronica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro,
ser juntada ao Livro logo apos a transcrigao da ata.
As deliberagoes do Conselho de Administragao serao tomadas por maioria de votos de

Artigo 15.

seus membros presentes, nao sendo atribuida ao voto de nenhum membro a qualidade de voto de
desempate na hipotese em que haja empate no numero de votos de uma determinada deliberagao.
Sem prejufzo das demais materias que Ihe sao atribuidas por lei ou pelo Estatuto Social,

Artigo 16.

competira ao Conselho de Administragao deliberar a respeito das seguintes materias, por maioria
simples de voto de seus membros:
(i)

aprovagao e alteragao, conforme o caso, do piano plurianual de negocios da Companhia (o
"Plano Plurianual de Neaocios^;

(ii)

aprovagao do orgamento anual e do planejamento comercial e operacional anual da
Companhia e de suas Afiliadas, com desmembramento em bases mensais (o "Plano Anual de
Negocios"), bem como qualquer de suas alteragoes;

(iii)

aprovagao da realizagao de qualquer despesa ou investimento pela Companhia e/ou
qualquer de suas Afiliadas, ou o desenvolvimento de novos projetos pela Companhia e/ou
qualquer de suas Afiliadas, cujo valor (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos
de mesma natureza realizados num mesmo exercfcio social) supere a quantia em Reais
equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais), exceto se a despesa ou o investimento
encontrar-se contemplado no Plano Anual de Negocios aprovado nos termos deste artigo;

(iv)

aprovagao da contratagao, seja a Companhia e/ou qualquer de suas Afiliadas credora ou
devedora, de emprestimos, financiamentos ou outras obrigagoes de qualquer natureza, bem
como a celebragao de qualquer contrato, cujo valor (considerado o ato isoladamente ou um
conjunto de atos de mesma natureza realizados num mesmo exercfcio social) supere a quantia
em Reais equivalente a R$ 30.000.000,00 (trinta milhoes de reais), exceto se a despesa ou o
investimento encontrar-se contemplado no Plano Anual de Negocios aprovado nos termos deste
artigo;

(v)

aprovagao da alienagao, oneragao ou locagao, pela Companhia e/ou qualquer de suas
Afiliadas,

de

ativos,

incluindo

investimentos,

cujo

valor

de

mercado

representem,

individualmente ou em um conjunto de atos de mesma natureza realizados num mesmo
exercfcio social, quantia superior em Reais equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de
reais), exceto se a despesa ou o investimento encontrar-se contemplado no Plano Anual de
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Negocios aprovado nos termos deste artigo;

(vi)

celebragao, pela Companhia, ou qualquer de suas Afiliadas, de quaisquer operagoes com
derivativos, exceto aquelas realizadas para fins de hedge, e cuja operagao mercantil originadora
esteja contemplada no Plano Anual de Negocios ou, caso a referida operagao nao exceda o
montante previsto no Plano Anual de Negocios em mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhoes de
reais);

(vii)

aprovagao da alteragao do objeto social de qualquer das Afiliadas que implique em
mudanga de seu ramo de atividade;

(viii)

aprovagao da contratagao e substituigao pela Companhia e/ou por qualquer de suas
Afiliadas de seus auditores independentes, que deverao ser escolhidos entre aqueles de notoria
reputagao internacional;

(ix)

eleigao, reeleigao e substituigao dos Diretores da Companhia e de qualquer de suas
Afiliadas;

(x)

aprovagao da alienagao por qualquer forma de investimentos detidos pela Companhia e/ou
qualquer de suas Afiliadas em outras sociedades, em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhoes de reais);

(xi)

aprovagao da realizagao de investimentos, aquisigoes de carteiras de clientes e de
participagoes pela Companhia e/ou por qualquer de suas Afiliadas em outras sociedades, cujo
valor de mercado represente, individualmente ou urn conjunto de atos de mesma natureza
realizados

num

mesmo

exercicio

social,

quantia

superior

em

Reais

equivalente

a

R$ 10.000.000,00 (dez milhoes de reais), exceto se o investimento encontrar-se contemplado
no Plano Anual de Negocios aprovado nos termos deste artigo;
(xii)

aprovar a proposta da administragao de distribuigao de dividendos, ainda que intercalares
ou intermediaries, ou pagamento de juros sobre o capital proprio com base em balangos
semestrais, trimestrais ou mensais;

(xiii)

aprovagao de qualquer negocio de qualquer natureza entre a Companhia e/ou suas
Afiliadas de um lado e qualquer acionista, parte relacionada ou afiliada de outro lado, cujo valor
supere R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais), nos termos da Politica de Transagoes com
Partes Relacionadas;

(xiv)

aprovagao da concessao, pela Companhia e/ou qualquer de suas Afiliadas, de quaisquer
avais, fiangas ou outras garantias em relagao a obrigagoes de terceiros, cujo valor (considerado
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o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza realizados num mesmo
exercicio social) supere a quantia em Reais equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de
reais);
(xv)

deliberar sobre o orgamento proprio e a estrutura do Comite de Auditoria e dos demais
comites de assessoramento, estes ultimos se e quando instaurados, bem como da area de
auditoria interna;

(xvi)

aprovar as atribuigoes da area de auditoria interna;

(xvii)

criar e instalar, a seu exclusive criterio, comites de assessoramento ou grupos de trabalho
com objetivos definidos;

(xviii)

aprovar ou alterar as politicas, os regimentos internes ou atos regimentais da Companhia
e sua estrutura administrative, incluindo, mas nao se limitando ao: (a) Codigo de Conduta e
Etica; (b) Politica de Remuneragao; (c) Polftica de Indicagao de Membros do Conselho de
Administragao,

de seus Comites de Assessoramento

e

da

Diretoria;

(d)

Polftica

de

Gerenciamento de Risco; (e) Polftica de Transagoes com Partes Relacionadas; (f) Polftica de
Negociagao de Valores Mobiliarios; (g) Regiment© Interne do Conselho de Administragao; (h)
Regimento Interno do Comite de Auditoria; e (i) Regimento Interne da Diretoria;
(xix)

elaborar e divulgar parecer fundamentado, favoravel ou contrario a aceitagao de qualquer
OPA que tenha por objeto as agoes de emissao da Companhia, em ate 15 (quinze) dias da
publicagao do edital da OPA, que devera abordar, no mfnimo: (a) a conveniencia e
oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive
em relagao ao prego e aos potenciais impactos para a liquidez das agoes; (b) quanto aos pianos
estrategicos divulgados pelo ofertante em relagao a Companhia; e (c) a respeito de alternativas
a aceitagao da OPA disponfveis no mercado; e

(xx)

exercer as fungoes normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu
exame e deliberagao qualquer assunto que nao se compreenda na competencia privativa de
outros orgaos, bem como deliberar sobre os assuntos que Ihe forem submetidos pela Diretoria.

Paragrafo Unico - Todos os valores estabelecidos neste artigo deverao ser anualmente atualizados de
acordo com a variagao positiva do Indice Geral de Pregos do Mercado, divulgado pela Fundagao Getulio
Vargas riGP-M/FGV"). ou outro fndice que venha a substituf-lo, a cada 12 (doze) meses a partir da data
de vigencia deste Estatuto Social.
Subsegao III
Da Diretoria
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Artigo 17.

A Diretoria sera composta por, no minimo, 3 (tres) e, no maximo, 9 (nove) Diretores,

sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro e de Relagoes com Investidores e os demais
sem designagao especffica. O prazo de gestao dos Diretores sera de 2 (dois) anos, permitida a reeleigao,
podendo ser destituidos a qualquer tempo.
Paragrafo 1° - Deverao ser observados na escolha e eleigao dos Diretores a sua capacidade
profissional, notorio conhecimento e especializagao nas respectivas areas em que estes Diretores irao
atuar.
Paragrafo 2° - Nao obstante o disposto no caput do Artigo 17 acima, bem como resguardadas as
disposigoes legais, podera ocorrer o acumulo de cargos entre os Diretores.
Artigo 18.
(i)

Compete a Diretoria:
zelar pela observancia da lei, deste Estatuto Social e pelo cumprimento das deliberagoes
do Conselho de Administragao e da Assembleia Geral;

(H)

praticar todos os atos necessaries a execugao do Plano Plurianual de Negocios e do Plano
Anual de Negocios, nos termos do presente Estatuto;

(iii)

praticar os atos necessaries a representagao da Companhia e consecugao do objeto social,
por mais especiais que sejam, inclusive para renunciar a direitos, transigir e acordar,
observadas as disposigoes legais ou estatutarias pertinentes, as deliberagoes tomadas pela
Assembleia Geral e pelo Conselho de Administragao e as disposigoes e restrigoes de algadas
a eles determinadas pelo Conselho de Administragao;

(iv)

submeter, anualmente, a apreciagao do Conselho de Administragao, o relatorio da
administragao e as contas da Diretoria, acompanhados do relatorio dos auditores
independentes, bem como a proposta de aplicagao dos lucres apurados no exerefeio
anterior; e

(v)

submeter ao Conselho de Administragao o Plano Plurianual de Negocios e o Plano Anual de
Negocios, cuidando das respectivas execugoes.

Artigo 19.

Compete privativamente ao Diretor Presidente: (i) exercer as fungoes corporativas a ele

atribuidas pela Assembleia Geral de acionistas e pelo Conselho de Administragao; (ii) gerir e administrar
as areas de tecnologia da informagao, desenvolvimento humano, logistica e centres de distribuigao; (iii)
buscar cumprir as estrategias, as metas e os objetivos fixados e aprovados pela Assembleia Geral e pelo
Conselho de Administragao; e (iv) obedecer fielmente ao Estatuto Social e as finalidades da Companhia
e das Afiliadas, preservando sua imagem e as boas relagoes com os clientes e fornecedores.

m
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Artigo 20.

Compete privativamente ao Diretor Financeiro e de Relacoes com Investidores:

(i) proper alternativas de financiamento e aprovar condigoes financeiras dos negocios da Companhia; (ii)
administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia; (iii) dirigir as areas contabil, de
planejamento financeiro e fiscal/tributaria; (iv) representar a Companhia perante os orgaos de controle
e demais instituigoes que atuam no mercado de capitais; e (v) prestar informagoes ao publico investidor,
a CVM, as Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliarios negociados e demais
orgaos relacionados as atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme regulamentagao
aplicavel, no Brasil e no exterior.
Artigo 21.

As competencias dos diretores sem designagao especificas serao fixadas pelo Conselho

de Administragao, no momento de sua eleigao.
Artigo 22.

Ao final de cada trimestre, os Diretores da Companhia providenciarao a revisao limitada

das demonstragoes financeiras da Companhia e de suas Afiliadas relatives ao respective trimestre, a ser
realizada pelos auditores independentes escolhidos pelo Conselho de Administragao, entregando os
relatorios elaborados por referidos auditores ao Conselho de Administragao dentro do prazo maximo de
30 (trinta) dias a contar do final de cada trimestre.
Artigo 23.

Ao final de cada exercicio social, os Diretores da Companhia providenciarao uma

completa auditoria, a ser realizada pelos auditores independentes da Companhia, das contas do
respective exercicio social findo, devendo entregar ao Conselho de Administragao o respective relatorio
de dita auditoria dentro do prazo maximo de 90 (noventa) dias apos o termino de cada exercicio social.
Artigo 24.

A Diretoria deliberara por maioria de votes, observado que a instalagao da reuniao se

dara com a presenga da maioria dos membros, e cabe ao Diretor Presidente, ou Diretor a quern indicar,
no caso de nao estar presente, alem do voto comum, o de qualidade.
Artigo 25.

No caso de vacancia de cargo de Diretoria em decorrencia de morte, renuncia,

restituigao ou outras hipoteses previstas em lei, os Diretores deverao se reunir em 15 (quinze) dias para
eleger um Diretor interino dentre os atuais. Adicionalmente, o Conselho de Administragao devera reunirse em ate 120 (cento e vinte) dias contados do event© e promover a eleigao do substitute para
completar o mandate do substituido.
Artigo 26.

A Companhia obriga-se pela assinatura de 2 (dois) diretores, sendo que 1 (um) sera ou

o Diretor-Presidente, ou o Diretor Financeiro e de Relagoes com Investidores ou, ainda, o Diretor sem
designagao especifica que exerga atribuigoes relacionadas as areas de venda, operagao e administragao
das lojas da Companhia, e pela assinatura dos mandataries constituidos no ambito e nos termos dos
respectivos mandates, mandates esses que serao sempre outorgados por 2 (dois) Diretores em
conjunto, sendo um deles ou o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro e de Relagoes com
Investidores ou o Diretor sem designagao especifica que exerga atribuigoes relacionadas as areas de
venda, operagao e administragao das lojas da Companhia, devendo-se especificar nos respectivos
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instrumentos os poderes conferidos e o prazo de duragao.
Paragrafo 1° - A Diretoria podera deliberar, nos termos e dentro dos limites legais, que certos
documentos da Companhia sejam assinados por processes mecanicos ou de chancela.
Subsegao IV
Do Comite de Auditoria Estatutario
O Comite de Auditoria, orgao de assessoramento vinculado ao Conselho de Administragao, e
Artigo 27.
composto por, no minimo, 3 (tres) membros, sendo que ao menos 1 (um) e conselheiro independente, e ao
menos 1 (um) deve ter reconhecida experiencia em assuntos de contabilidade societaria.
Paragrafo 1° - O mesmo membro do comite de auditoria pode acumular ambas as caracteristicas referidas
no caput.
Paragrafo 2° - O Comite de Auditoria tera um coordenador, cujas atividades estao definidas no Regimento
Interne do Comite de Auditoria, aprovado pelo Conselho de Administragao.
Artigo 28.

Compete ao Comite de Auditoria, entre outras materias:

I.

opinar sobre a contratagao e destituigao dos servigos de auditoria independente;

II.

avaliar as informagoes trimestrais, demonstragoes intermediarias e demonstragoes financeiras;

III.

acompanhar as atividades da auditoria interna e da area de controles internes;

IV.

avaliar e monitorar as exposigoes de risco da Companhia; e

V.

avaliar, monitorar e recomendar a administragao a corregao ou aprimoramento das politicas internas da

Companhia, incluindo a Polftica de Transagbes entre Partes Relacionadas.
Paragrafo Unico — O Comite de Auditoria devera possuir meios para recepgao e tratamento de informagoes
acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicaveis a Companhia, alem de regulamentos
e codigos internes, com

previsao de procedimentos especfficos para protegao do prestador e da

confidencialidade da informagao.
CAPITULO V
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 29.

O Conselho Fiscal nao sera permanente, funcionara exclusivemente nos casos em que a

sua instalagao seja solicitada por pedido de acionistas, nas hipoteses previstas em lei, ou por
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deliberagao de Assembleia Geral, bem como possuira as atribuigoes e os poderes que a lei Ihe confere.
Artigo 30.

O Conselho Fiscal, quando instalado, sera composto por 3 (tres) membros efetivos, e

suplentes em igual numero, eleitos pela Assembleia Geral, acionistas ou nao, residentes no Pais,
observados os requisites, impedimentos e demais regras fixados na Lei das Sociedades por Agoes, e
terao o mandato de 1 (um) exerefeio anual, encerrando seu penodo de funcionamento na proxima AGO,
sendo permitida a reeleigao.
Paragrafo 1° - Em caso de vacancia, renuncia, impedimento ou ausencia injustificada a duas reunifies
consecutivas, sera o membro do Conselho Fiscal substitufdo, ate o termino do mandato, pelo respective
suplente.
Paragrafo 2° - A remuneragao dos membros do Conselho Fiscal, alem do reembolso obrigatorio das
despesas de locomogao e estadia necessarias ao desempenho da fungao sera fixada pela Assembleia
Geral que os eleger, observado o disposto na Lei das Sociedades por Agoes.
Paragrafo 3° - O Conselho Fiscal tera um Presidente, eleito pelos demais Conselheiros Fiscais na
primeira reuniao apos sua instalagao.
CAPITULO VI
DAS DEMONSTRAgdES FINANCEIRAS
Artigo 31.

O exercicio social se inicia em 1° de Janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada

ano.
Paragrafo Unico - Ao fim de cada exercicio social, a Companhia fara elaborar as demonstragfies
financeiras, com observancia dos preceitos legais pertinentes.
Artigo 32.

Juntamente

com

as

demonstragfies

financeiras

do

exercicio,

o

Conselho

de

Administragao apresentara a AGO proposta sobre a destinagao do lucro liquido do exercicio, cujo
percentual de distribuigao sera determinado pela Assembleia Geral, observada a destinagao:
(i)

de 5% (cinco por cento), no minimo, para a reserva legal, ate o limite de 20% (vinte por cento)
do Capital Social. No exercicio em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes da
reserva de capital exceder a 30% (trinta por cento) do Capital Social, nao sera obrigatoria a
destinagao de parte do lucro liquido do exercicio para a reserva legal.

(ii)

da parcela correspondente a, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido
ajustado nos termos do inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades por Agoes, sera distribufdo
aos acionistas como dividendo obrigatorio, ressalvadas as hipoteses previstas nos paragrafos 3°
e 4° do referido artigo 202 da Lei das Sociedades por Agoes, com os seguintes ajustes:

m
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a.

o decrescimo das importancias destinadas, no exercicio, a constituigao da reserva legal,
conforme indicado acima; e

b.

o acrescimo das importancias resultantes da reversao, no exercicio, de reservas para
contingencias, anteriormente formadas.

Paragrafo 1° - A Assembleia Geral podera atribuir aos membros do Conselho de Administragao e da
Diretoria uma participagao nos lucres, nao superior a (a) 10% (dez por cento) do remanescente do
resultado do exercicio, apos deduzidos o dividendo obrigatorio previsto no item (ii) do Artigo 32 acima,
os prejuizos acumulados e a provisao para o imposto de renda e contribuigao social, ou (b) a
remuneragao anual dos administradores, prevalecendo o limite que for menor, nos casos, forma e
limites legais.
Paragrafo 2° - O saldo remanescente dos lucres, se houver, tera a destinagao que a Assembleia Geral
determinar, sendo que qualquer retengao de lucres do exercicio pela Companhia devera ser
obrigatoriamente acompanhada de proposta orgamentaria previamente aprovada pelo Conselho de
Administragao. Caso o saldo das reservas de lucres ultrapasse o Capital Social, a Assembleia Geral
deliberara sobre a aplicagao do excesso na integralizagao ou no aumento do Capital Social ou, ainda, na
distribuigao de dividendos aos acionistas.
Artigo 33.

Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administragao, ad referendum da

Assembleia Geral, podera a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a tftulo de remuneragao
do capital proprio destes ultimos, observada a legislagao aplicavel. As eventuais importancias assim
desembolsadas deverao ser imputadas ao valor do dividendo obrigatorio previsto neste Estatuto Social.
Paragrafo 1° - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital proprio, tendo ocorrido o creditamento
no decorrer do exercicio social, se dara por deliberagao do Conselho de Administragao, no curso do
exercicio social ou no exercicio seguinte, mas nunca apos as datas de pagamento dos dividendos.
Artigo 34.

A Companhia podera elaborar balangos semestrais, ou em periodos inferiores, e

declarar, por deliberagao do Conselho de Administragao:
(i)

o pagamento de dividendo ou juros sobre capital proprio, a conta do lucro apurado em balango
semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatorio, se houver;

(ii)

a distribuigao de dividendos em periodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital
proprio, imputados ao valor do dividendo obrigatorio, se houver, desde que o total de dividendo
pago em cada semestre do exercicio social nao exceda ao montante das reservas de capital; e

(iii)

o pagamento de dividendo intermediario ou juros sobre capital proprio, a conta de lucres
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acumulados ou de reserva de lucres existentes no ultimo balango anual ou semestral, imputados
ao valor do dividendo obrigatorio, se houver.
Artigo 35.

A Assembleia Geral podera deliberar a capitalizagao de reserves de lucres ou de capital,

inclusive as instituidas em balangos intermediaries, observada a legislagao aplicavel.
Artigo 36.

Os dividendos nao recebidos ou reclamados prescreverao no prazo de 3 (tres) anos,

contados da data em que tenham sido postos a disposigao do acionista, e reverterao em favor da
. Companhia.
CAPITULO VII
DA LIQUIDAQAO DA COMPANHIA
Artigo 37.

A Companhia dissolver-se-a e entrara em liquidagao nos casos previstos em lei, cabendo

a Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidagao e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho
Fiscal, caso seu funcionamento seja solicitado por acionistas que perfagam o quorum estabelecido em lei
ou na regulamentagao expedida pela CVM, obedecidas as formalidades legais, fixando-lhes os poderes e
a remuneragao
CAPITULO VIII
DA SAIDA VOLUNTARIA DO NOVO MERCADO
Artigo 38.

Sem prejuizo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a safda voluntaria do Novo

Mercado devera ser precedida de ORA que observe os procedimentos previstos na regulamentagao
editada pela CVM sobre ORA para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes
requisites: (i) o prego ofertado deve ser justo, sendo possivel, o pedido de nova avaliagao da
Companhia, na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Agoes; (ii) acionistas titulares de mais de
1/3 (um tergo) das Agoes em Circulagao deverao aceitar a ORA ou concordar expressamente com a
safda do referido segment© sem a efetivagao de alienagao das agoes.
Paragrafo Unico - A safda voluntaria do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realizagao
de oferta publica mencionada neste Artigo 38, na hipotese de dispensa aprovada em Assembleia Geral,
nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
CAPITULO IX
DA ALIENAQAO DE CONTROLE
Artigo 39.

A alienagao direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma unica

operagao, como por meio de operagoes sucessivas, devera ser contratada sob a condigao de que o
adquirente do controle se obrigue a realizar ORA tendo por objeto as agoes de emissao da Companhia
de titularidade dos demais acionistas, observando as condigoes e os prazos previstos na legislagao e na
regulamentagao em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a Ihes assegurar tratamento
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igualitario aquele dado ao alienante.
Paragrafo 1° - Em caso de alienagao indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribufdo
a Companhia para os efeitos do prego da OPA, bem como divulgar a demonstragao justificada desse
valor.
Paragrafo 2° - Para os fins deste Artigo, entende-se por "Controle" e seus termos correlates o poder
efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
orgaos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da
participagao acionaria detida.
CAPITULO X
DA REORGANIZACAO SOCIETARIA
Artigo 40.

Na hipotese de reorganizagao societaria que envolva a transferencia da base acionaria

da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingress© no Novo Mercado em ate 120
(cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganizagao.
Paragrafo Unico - Caso a reorganizagao envolva sociedades resultantes que nao pretendam pleitear o
ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Agoes em Circulagao da Companhia presentes na
assembleia geral deverao dar anuencia a essa estrutura.
CAPITULO XI
DAS DISPOSigOES FINAIS
Artigo 41.

A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e

suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Camara de Arbitragem
do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controversia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda da sua condigao de emissor, acionistas, administradores, e membros do
conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposigoes contidas na Lei n° 6.385, de 07 de setembro
de 1976, na Lei das Sociedades por Agoes, no presente Estatuto Social, nas normas editadas pelo
Conselho Monetario Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicaveis ao funcionamento do mercado de capitals em geral, alem daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participagao no Novo
Mercado.
Artigo 42.

A Companhia assegurara aos membros do Conselho de Administragao, da Diretoria e do

Conselho Fiscal ou aos membros de quaisquer orgaos sociais com fungoes tecnicas destinados a
aconselhar os administradores, quando legalmente possfvel, a defesa em processes judiciais e
administrativos propostos por terceiros, durante ou apos os respectivos mandates, por atos praticados
no exerdcio de suas fungoes, podendo manter o contrato de seguro para a cobertura de despesas

m
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processuais, honorarios advocaticios e indenizagoes decorrentes dos referidos processes.
Paragrafo 1° - A garantia

prevista

no caput deste artigo estende-se aos empregados que

regularmente atuarem em cumprimento de mandado outorgado pela Companhia.
Paragrafo 2° - Se membro do Conselho de Administragao, da Diretoria, do Conselho Fiscal ou de
quaisquer orgaos sociais com fungoes tecnicas destinados a aconselhar os administradores ou ainda, o
empregado referido no Paragrafo 1° acima, for condenado, com decisao transitada em julgado, devera
ressarcir a Companhia de todos os custos, despesas e prejuizos a ela causados, quando nao cobertos
por seguro.
Artigo 43.

Os acordos entre os acionistas regulando a compra e venda de agoes, ou direito de

preferencia ou qualquer direito similar sobre a compra e venda de agoes ou exerdcio do direito de voto
deverao sempre ser respeitados pela Companhia, quando arquivados em sua sede social, devendo a
Diretoria abster-se de langar transferencias de agoes e o Presidente da Assembleia Geral abster-se de
computer votos contrarios aos seus termos, nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Agoes.
Artigo 44.

Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serao aplicadas as disposigoes

legais pertinentes, respeitando o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 45.

As disposigoes contidas no Artigo 2° no Paragrafo 1° do Artigo 6°, no item (xiii) do

Artigo 10, no Paragrafo 1° e no Paragrafo 4° do Artigo 11, no Paragrafo 1° e no Paragrafo 2° do Artigo
13, no item (xix) do Artigo 16, no Artigo 38, no Artigo 39, no Artigo 40, e no Artigo 41 somente terao
eficacia a partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participagao no Novo Mercado, a ser
celebrado entre a Companhia e a B3.

Mesa:
Peter Takaharu Furukawa
Presidente da Mesa

Jean Pablo de Mello
Secretario da Mesa
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Debitos Tributaries e de Divide Ativa Estadual
N9 022912488-60

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 96.418.264/0456-63
Nome: LOJAS QUERO-QUERO S.A.
Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagoes tributarias acessorias.

Valida ate 06/03/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PAgina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (06/11/2020 12:17:35)
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: LOJAS QUERO-QUERO S.A.
CNPJ: 96.418.264/0218-02
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
l.constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspense nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Cddigo Tributerio Nacional (CTN), ou objeto de decisSo judicial que determina sua
desconsideragSo para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Dlvida Ativa da Uniao (DAD) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processes de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de
certificagao da regularidade fiscal.
Conforms disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao 6 v&lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os 6rg3os e fundos publicos da administragSo direta a ele vinculados. Refere-se a situagSo do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificag3o de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida 3s 14:14:01 do dia 19/08/2020 <hora e data de Brasllia>.
Valida ate 15/02/2021.
Cddigo de controls da certidao: A4FB.E7F5.5C89.522A
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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CAIXA ECONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao:
96.418.264/0456-63
Razao Social: lojas queroquero sa palmital pr
Endere^o:
maximiliano vicentin 557 / centro /

palmital / pr

/ 85270-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagoes com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinagao judicial.

Validade:27/10/2020 a 25/11/2020
Certificagao Numero: 2020102717184691379239

Informagao obtida em 28/10/2020 16:35:36

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA
Nome:

LOJAS QUERO-QUERO S.A.

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 96.418.264/0456-63
Certidao n°: 28725944/2020
Expedigao: 06/11/2020, as 11:15:37
Validade: 04/05/2021
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que LOJAS quero-quero s.a. (matriz e filiais), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 96.418.2 64/0456-63, CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigagoes
estabelecidas no(s) process©(s) abaixo, com debito garantido ou
exigibilidade suspensa:
0000597-27.2014.5.04.0103 - TRT 04a Regiao *
0070000-41.1995.5.04.0203 - TRT 04a Regiao *
0001122-87.2014.5.04.0271 - TRT 04a Regiao *
* Debito garantido por deposit©, bloqueio de numerario ou penhora
de bens suficientes.
Total de processos: 3.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMA(JAO IMPORTANTE
A Certidao Positiva de Debitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidagao das Leis do
Trabalho) , atesta a existencia de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quern versa a certidao no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos debitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por deposit©, bloqueio de numerario ou penhora de bens
Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br
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suficientes.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

11/11/2020
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Municipio de Palmital
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCES
DEPARTAMENTO DE CONTROLE F1NANCEIRO

NEGATIVA
1. PICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBUGS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDAO.
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE
ATE 11/12/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

IMPORTANTE:

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RE L ATI VO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.
Palmital, 11 de Novembro de 2020

CODIGO DE AUTENTICACAO:
9ZTMJ82QETZX4X83EBE

NEGATIVA N°: 892/2020

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITACAO
RAZAO SOCIAL: LOJAS QUERO QUERO S. A.
INSCRI^AO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL

900020457

96.418.264/0456-63

ALVARA
172

ENDERECO
RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 557 - CENTRO CEP: 85270000 Palmital - PR
CNAE/ATIVIDADES
Representantes comerciais e agentes do comercio de madeira, material de constru^ao e ferragens, Representantes
comerciais e agentes do comercio de eletrodomesticos, movcis e artigos de uso domestico, Comercio varejista dc
materiais hidraulicos, Comercio varejista de materials de constru^ao em geral, Comercio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e eomunicagao, Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos
de audio e video, Comercio varejista de moveis. Comercio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista
de artigos de ilumina^ao, Comercio varejista de bicicletas e triciclos; pe^as e acessorios, Comercio varejista de
artigos do vestuario e acessorios. Holdings de institutes nao-financeiras, Sociedade seguradora de seguros nao
vida, Correspondentes de institutes financeiras, Comercio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos in format ica

JOSE DA LUZ'DOS SANTOS CORDEIRO
Emitido por: RAFAEL ANDRADE ALMEIDA

Rafael Andrade Almeida
T6cnfco Controle
Tribute <;ao

152.67.58.142:7474/stm/stmcertidao.view.logic?modelView.tpCadastroStm=EMPRESA_DO_MUNICIPIO&certidaoModel.idCertidao=2140
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PROCURA^AO
OUTORGANTE: LOJAS QUERO-QUERO S.A., inscrita no CNPJ/ME sob n° 96.418.264/0218-02, abaixo
representada pelo seu Diretor Financeiro e de Relates com Investidores, Sr. JEAN PABLO DE MELLO,
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o n° 017.149.150-50, e RG n° 9076278838, SJS/RS e pelo
seu Diretor de Credito e Cobran^a, Sr. LUCIANO MATZENBACHER SCOTTA, brasileiro, solteiro,
economista, inscrito no CPF/ME sob o n° 944.531.790-49, e RG n° 6070766834, SSP/RS, e; VERDE
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A., inscrita no CNPJ/ME sob n° 01.722.480/0001-67,
abaixo representada pelo seu Diretor Financeiro, Sr. JEAN PABLO DE MELLO, ja qualificado, e pelo seu
Diretor Vice-Presidente, Sr. LUCIANO MATZENBACHER SCOTTA, ja qualificado, ambas estabelecidas a
Avenida Flores da Cunha, n° 1943, sobreloja, na cidade de Cachoeirinha/RS.
OUTORGADO(A):
Nome:

DANIEL PEREIRA LOPES

Nacionalidade:

Brasileiro(a)

Profissao:

Comerciario(a)

CPF:

04694883950

RG:

84080896

Orgao Expedidor:

SSP / PR

Residente e Domiciliado(a) em: Cachoeirinha/RS
PODERES: Representar as OUTORGANTES, na cond^ao de Gerente, perante o Banco do Brasil S.A., Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S.A., Caixa Economica Federal, Banco Bradesco S.A., Banco Santander S/A, Banco
Itau S.A e Banco Sicredi, podendo para tanto efetuar depositos bancarios em favor da OUTORGANTES; apresentar
e retirar duplicatas; receber e dar quitagao de creditos; prorrogar titulos; recolher tributes e taxas; requerer e retirar
certidoes negativas de tributes federais junto aos orgaos da Receita Federal; assinar contratos de compra e venda
atinentes a vendas de mercadorias das OUTORGANTES a seus clientes; admitir, advertir, punir e demitir
funcionarios da filial, assinando todos os documentos relatives a concretizagao destes atos e os relatives a vida
funcional dos mesmos; representar as OUTORGANTES junto aos orgaos publicos, em concorrencias e licitagoes
publicas ou cartas convite, com amplos poderes para decidir e dar lances, sobre tomadas de prego, editais de prego
e tudo o mais que se refere as concorrencias publicas de quaisquer orgaos; representar as OUTORGANTES na
condigao de Preposto em juizo ou fora dele, em qualquer agao em que as OUTORGANTES forem autoras, res,
assistentes ou oponentes, podendo para tanto transigir, acordar, requerer, receber e dar quitagao, firmar
compromisso, prestar depoimento em todas as audiencias, enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessaries
ao integral cumprimento do presente mandate. O presente instrumento tem validade ate 31.07.2021.

Cachoeirinha, 09 de setembro de 2020.
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S? PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
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GESTAO 2017-2020
"■

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°39/2020

REF: AQUISIQAO DE LAVADOURA DE ROUPAS DISPENSE AUTOLIMPANTE 16KG 110V
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 114/2020, Dispensa de
Licitagao n° 39/2020, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitagao n°
39/2020, para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora: LOJAS
QUERO-QUERO S.A. CNPJ:96.418.264/0456-63.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 04/11/2020

VALDENEI DE SO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020

HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITACAO N° 39/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°114/2020

OBJETO: AQUISIQAO DE LAVADOURA DE ROUPAS DISPENSE AUTOLIMPANTE 16KG
110V PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.

Com fundamento nas informagoes constantes no Offcio da Secretaria Municipal de
Administragao, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n°
8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagao para a
contratagao supra supramencionada, tendo como contratada LOJAS QUERO-QUERO S.A.
CNPJ:96.418.264/0456-63.
Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de
publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse
publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmi^ I, 05/11/2020

VAlDENEI DE
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020

Palmital PR, 05/11/2020.

Oficio 098/2020 - GAB

Assunto: Autorizagao de Licitagao e encaminhamento do procedimento.
De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de
Administragao requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a AQUISIQAO DE
LAVADOURA DE ROUPAS DISPENSE AUTOLIMPANTE 16KG 110V PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITALPR, DEFIRO o pedido.
Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios dispomveis
para a realizagao do procedimento;
b) Procuradoria Jundica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento
licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem como as demais
providencias a serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA
efeito Munlgi

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 114/2020
DISPENSA DE LICITACAO N° 39/2020

OBJETO: AQUISigAO DE LAVADOURA DE ROUPAS DISPENSE AUTOLIMPANTE 16KG
110V PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.
VALOR: R$ 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais)).
PRAZO DE VIGENCIA: 120 Dias
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas
Fiscais.
CONTRATADO: LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ:96.418.264/0456-63
DOTAQAO ORQAMENTARIA:
Dotagdes
Exercicio Conta da Funcional program£tica
da
despesa
despesa
08.002.10.122.1001.2145.
6700
2020

Fonte de Natureza da
recurso despesa
494

Grupo da fonte

4.4.90.52.00.00 Do Exercicio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da
Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que
embasam esse processo.

Palmital/05/11/2020.

VALpCNEI DE SOUZA
PRtFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 114/2020
DISPENSA DE LICITACAO Nu 39/2020
OBJETO: AQUISICAO DE LAVADOURA DE ROUPAS
DISPENSE AUTOLIMPANTE 16KG 110V PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtJDE
DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.
VALOR: R$ 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reals)).
PRAZO DE VIGfcNCIA: 120 Dias
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresenta^ao
das respectivas Notas Fiscais.
S.A.
QUERO-QUERO
LOJAS
CONTRATADO:
CNPJ:96.418.264/0456-63
DOTACAO ORCAMENTARIA:
DotagSes
Excrcicio

Conta da Funcional programalica

da despesa despesa
2020

6700

08.002.10.122.1001.2145.

Fonle de Natureza
recurso

despesa

494

4.4.90.52.00.00

da Grupo da fontc

Do Exercicio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do
Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que
embasam esse processo.
Palmital, 05/11/2020.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICITACAO N° 39/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°114/2020
OBJETO: AQUISICAO DE LAVADOURA DE ROUPAS
DISPENSE AUTOLIMPANTE 16KG 110V PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.
Com fundamento nas informa9des constantes no Oficio da Secretaria
Municipal de Administra^ao, ante as justificativas que se embasam no
Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal
resolve HOMOLOGAR a dispensa de licita9ao para a contrata9ao
supra supramencionada, tendo como contratada LOJAS QUEROQUERO S.A. CNPJ:96.418.264/0456-63.
Para a efetiva9ao da presente dispensa levou-se em conta a
necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos,
visando o atendimento ao interesse publico.
Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 05/11/2020
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAQAO
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°39/2020
REF: AQUISIQAO DE LAVADOURA DE ROUPAS DISPENSE
AUTOLIMPANTE
16KG
110V
PARA
SUPRIR
AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

52

DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, conforme art. 24, inciso II
da Lei 8.666/93.
A documentasao referente ao Procedimento Licitatorio n° 114/2020,
Dispensa de Licita<?ao n° 39/2020, atende a todos os requisites do
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a
Dispensa de Licitaijao n° 39/2020, para a contrata^ao dos services
supramencionados, junto a empresa vencedora: LOJAS QUEROQUERO S.A. CNPJ:96.418.264/0456-63.
Encaminhe-se para publicaijao e demais providencias legais
Palmital-PR, 04/11/2020
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Codigo Identificador:39F 15294
Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 06/11/2020. Edi9ao2132
A verifica9ao de autenticidade da materia pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

