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Santa Izabel do Pará 08/1

PROPÓSTA

Apresento a V. Sas. Nossa proposta para fornecimento de serviços de manutenção de

veículos: r

LOTB UNICO _ MANUTENÇÃO DE VEICULOS

VAI,OR
TOTAL DA

HORA

VALOR
UNITÁRIO
DA HORA

QTD DE HORADESCRIÇÃO DO

, RS 112.000,00

Serviço de Manutenção
preventiva e corretiva,
conforme objeto do Termo
de Referência

v RS 375.000,00

Fornecimento de' Peças
necessárias a realização dos

serviços de manutenção.

nvtÇosnuÃo-or-ogne â

Validade da proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: EmPenho
d ftt

odr
,/"

{

GRAN PEIAS
"'çfr r{!;tr.$ .fl}&S/ü$S,f, "l$ujlt

&LUi: Íi; Íi i'$r\Çi,Êt{ Sht I *O$tfl íinülO
[: li iÍ iiri,i Ç 

r"] L.l[,iA"
n?r.zd*'u'i* iiiq §1i[ ' i{}.:$ li'S, $dü Sf t

RODOVIA BR 316, KM 41- Santa lzabel

FONES: 9L-3744-1679

ITEM
DESCRIÇÃO

1 VEICIjLO DE
PEQUENO

PORTE

t' 
l4oo

, R$ 80,00

) VEÍCULO DE
MEDIO
PôPTF

r 2000

,R$ 100,00 vR$ 200.000,00

3 VEICULOS
DE GRANDE

PORTE

' 2500

, R$ 150,00

4
PEÇAS

R$ 687.000,00
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Os abaixo assinados GEORGE'TEIZO,QIIEIROZ NAGÂr§míbrasileiro.casado em ÍegiÍne 
"grglh}" paruarle-benr.à-o"iãã,^*"aoor da céduh dJidentidade RG n' ts{tz*s, i" vrl,..rc- íar iür '-iit*-sarot*t2íresidente

dorniciliado Av. Manoer de sousa r-"r ii Tl5, prox Mopasa Bairro Nova BrssíIiacEP-68'79*o00,*cidade santa isau*i ào nanq x*ruJã'ii,..e -e JACe$§I,rNE -ARAUJ.)-AL'E§ fteca'.§Er,-úrã"1-ià casada :m regime comunhão parciai de$à;iffi'Hrtr#ffi trxlill,"J,Jff "fl:**::tt"rfl"ffi ,di:íff :Mopasa Bairro Nova Bresír;" cÉp-ãá.iõo-ooo, cidade sãrr-r*u"r do para, EsradoPaná, resorvem Em preno e cornuÍn acord,o coxsru:rlur*u*iài*oua" rimitad{combase nas exigências de r,ei n" re.4a6r2ooi lcooigo cirri riãrireiro) capituro Ir_ Da§ocirdde Limitada 
"-l=i:Ttd d. r.g"em a sociedads o qae fozenr mediafte ascondições e cláusulas seguintes. '- E-Y't' E swr=.u' r' LI

o

Sobaa

*}*,"YT:, s_:::*9"^ yyr*{. oã ;,"e"rá nelo 
-pããrã 

conrrarô social, nostermôsdalei n*lO.+A-- 
&r.r,..*4, quE rr5 rsgera peto presente Contratd Social, nos

Limirada- a rter,eio r,"YjllJf$:._!i"il "-BrasiteiroJ 
c"pi"rf, tr- tra Socie&de

ilT;*""f iffi-jstS53311#;;"irãál"r;1#";J'*T:#j,ffi ff 'ffi ;de fantasia AUTO GnÂNffçeS.

no RodoviaBr 316 km 38 no-. -' 4*stv f, ryerÁ§,,..í, tvEr- oü. íy.',uu' Cid'de SanU lSabel dO pUâ ESfado pú
fl*lyjdministraçâo *stauerece. àiiui*, ,gun"ias ôu sucursais em oualrn'*r nÍrnrndo terÍitffio rnunicipal, ástadual 

"" 
,"i"rJ sucursais em qualguer ponto

-a crziqqur,4 ri grmro sgcrer
A sociedade tem como obieti;o,

al45.30r7fi-3 conaÉnctda vaxwro DB FEÇAS E ACESSóRro§ Novos pARÁ
b)45-20/00-l §ER'lrrÇcs- DE einnrarrmx-ro E BALÂNCEAÀ,IENTO EIü,qr{uNrEÇÃo n nBirenAÇÂo rnneõdvtca;ç\ 45'20r0a4 .,,rcINÀ norias ór veÍct*os At T.MOTORES.

cr,ÁrrflrT + í.-fmçç nf pUnl,cÃo .
o inicio aas ati"iu.aãs ããffiã frrrna dar-s+-à a partir da assinarura dçstecontrato, com o se* reglsúo na Juntã Comerciat áã Er"J"ãt#à e ô prazo de duraçãoda Sociodade seni porlemp" ira-iJ*-iiJã.

o capital social e affierisi todo ere realizado edividido ern 3o.o0o (Trinta m, I quorÃê valor nominur o" i.g l,oo (um rear) oadaum+ intçgrarizado nesüe aro eocasiáo,-em moedâ *;*,;;"-;":i"-,
/W {-Jr Ar*,*{,c-"

çf -*--*-^ /t-,** ,t A"a*^;*^ 
1
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aa
tata
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Panigrafo Único:
À nesponsabilidadç dç cada sffias á restrits ao valor de zuas quotas, mss tadas

lespondem solid*riarnente pela integraÇão do capital ixr$iel, ÕôôfCInnÊ o artgo I.G§?, $l
Côdigo Civil Brasileiro.r'

crÁusur,e e. - rxqncÍcro socrar
Ao término de cada exercísio social em 3I de dezembro de cada ôno, o

administrador pr§$tãrá €oÍrtâs justificadas de sra adminisragão, procederdo à
elaboração do invemtário, do balssço patriÍlcnial e do batanço de rosultados
econômicoq cabendo âos sócio§, na proporçso de suas quotâ§, os lucros e perdas
apurados/

A roçiodadç é administra& por ambor os sóçioe antsiormente meneionados, de
modo a coÍnpor uma Diretori4 em que GETIIRGE TSJ.T§ eüEtROZ NâGAI§HI
exerçerrâ o cargo de Diretor Adrninjstrativo, B JÀcQuErINE ARAIIJ(} ÂLIIE§
NAGAISEI, exerçerá o cârgo deDiúor Cornercial.
Parágrefo Primcirc: os sócios podorão a qualquer tempo, mediante açordo dç
vontâdes deles proprioq realizarem a tracâ eotr€ sí dos seus reqpedivos sffgo§, seÍn
que, contudo, haja prcjuízo das atividades da empresa.
Ptr{greÍo §egundo: Ainda que desempenhern atividaries diicrenttxi defido as cât3o
qus o§upem, ambo§ os sôcios serão rosponsáwis pela administração da ALIIE§ E
NAGAI§UI CO]I{EACIO § §ERVIÇO LTDÀ aos quais terão todos os poderes
inerentes ao fiel e regular desempenho das atribuições conferidas ao administrador de
uma mciedade limitadq tais como a ornissão de eheques, duplicatps, bem çomo szus
endossoe ou. aindan qualquer outro tipo de documentos originador de ato ou negôcio
juridieur que teflha retação üsm os abj*ts+de firn*gr
Parágrafo Terccino: Ê expressamente proibido aos sócioa administÍadores usnr o noÍne
da firma para abonar, endossar, dar carta de Íiança, avalirar bem com praticar quaisquer
outro§ atos ty'ou negócio,s que sejam estranhçs aos sÉus interesses e objetivos sociaiq
sob pena de nulidade de tais atos em relaçâo à sociedade, e ficando, o que praticou o
respectivo ato petsoalmente rÊsponsável perante o(s) terceirods) mm quem contrstou e
à sociexladeY
Parágrafo Quarto: Os sôçios adrninistradores, isotadrmente, poderão constituir
procuradoree paÍa a pnitica de atosrjudiciais e/ou extrajudiciais especÍficos, sendo,
contudo, vedada a possibilidade de úmear-sê p€sroa estrsnha ao guadro societário da
firma para exeraer as funções de adrninistrador.-
ParÚgrefo Quinto: A §ociedade poderá set administrada por pessoa não sócia,
conforme determina s ert. I-060, do Có'digo Ciüt Brasileiro, desde que çoÍn aprovação
dos de todas as titrrlares du capitai social e deuigrrado em instruraex6 Fúblico ou
Particular, devendo, nçete úttimas caso, reconhecimento d*s firmab em Cartório.
Parágrafo scxto: As tdministnadoras respondem por todos os atos praticados, nos
terÍüos do-art. l.0lO a I.O2O, do Código Civil Brasileiro.

fr* -'fu A-- #'t*'i r 
z' '- 

-{^-*** l**-* ,A4

t

ÍEIâO QÜEINOZ iTAGÂI§ffi ,

ARAUJOALVES NAGAISEI f2.000 {l$o/a B$12.000,00
TÜTÂL , ffLü00 toovo
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,r,,,,#iãillii,i::ffi .*;r;*xi;,ni:S,n:.*tt:detiberados todos_os nssuntos rerarivos'" * ilr-;;;;; ÂLvEs E NÂcaIsErcoMtrRcro E §EnvlÇo úna, ià ano íurtsrior, u** .o*n estiputardiretrizes queIm;fr*;lT".* r*;' ;; iciedade, .* iii.-ãrservando o dispos*o na
Perágnfo Único: E façurtado uor 

*lo:_q:gti"lc quarquer r*mpô e desde que
or?I1l}::-ffi;&H::'onia"*ãre si oara tratarem de' asserntos çonc*rnêrtes às

Os lucros 
"*. r distribuidos aos sôcios-quotistaperiodicamente, a tírulo ou uaiaítoiiãrto- ãu ir"roí;i;;; efEtivos nas seguinte*proporções abaixo, e de acordo coÍn a regiefasão 

"igür*, 
.--.

Psráí''ío PrimeíEgi o- tt-ãt p"aããt*. iri*riüriio, aos sócios de forma descasadaà proporcionaridade do capitat 
" 
i *ia"]iuoua" **-Àiã-al"Ãànião dos sócios.Per{emfg §Gsundo: ot'"tErtu"is-.ãi.rrt rnunto ae ucrás ou distribuiçib de lucrosefetuados durante o exercÍcio qu" 

"*dL* a confirmação áo iuoo apurado no Íinal doexercício deverllo ser dErrorüdos à-sociedad*,;;;*;"ãu, *nn r** derermina alegistação das sociedade Limitadâ+lr,ãJ*unao ; icpri"d;I"ou,'r de preço..

clÁufur,i lr - pnou.uone
os sócios-guotiG eãEde exeroerem aadministraçãc dacmpÍesq poderão,. âtravés de acordo de vortade 

" 
po, áoÃ**to escrito ou eÃ dc Regniâo, estabclscqurna retirada mensal.a titulo ds p.o-1"t"* prüa uma ou ambaq obedecido o limite deffffi:ry rabeÍa,de lmpost" ã;il;;" *r"r* qr" ãrãi w"aos à despesas da

*r*r*r 
sócios-C

Iffi lffi ff"1-Ti*':lT:.':"T:tri^"3=qq;*i,;:#;*ffi :Iffi ,§:,Xffi ffi f ;:xr,*":i*f,s.:xffi*'$:11#ffi ffij?,ffiá",,
fr '1ff-1':f g;1": j'T*-#Í":::;tqgdJ""#ilff .iffi #ffi ffi *:?H;
ff"ilff t""**:",";*:*:'*r*^+$f:''T;:*"JI'f H'f':-:f '#:ilffi 

'1"*:ffi::J*queriam"aq;i'ifi-##ã-jlã[,'Ji:tr:J.i]f"ffi f:ffYtr:
a sociÀoauãl6G pçlo

fmgf**=*:x"::X';ã*1.,:.{!H**::;i*f ff.",l"_ffi;.T;
ã:ffi 

*_tT1;*t#:,' j:.":'H:"tT:1_;;;;;:dffi .i"I'T#'[T1ã'.rt
:ffi -HJ",ffi 

iy;:f::"*":3;iá"#:ôT,ãT,rffiff ãlffi%ãT'#l*?
ilfÂ'S.T#.Jll*#-J.f::';,*l;T::1",*n-::,1,qi.*,rTffi "f#;,ffi :profissionar ou arrerar-se:á oç óui"ri"* ;"ffi #;#"'ffiffi" Íiltr:

ed 4; ae
C/ 

*"^.* /,,-,-"- /* 4.,-u,*,-o*,
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cLÁg§uI,A 13" - rlo DEqqTPEDTDIEI{rO

§anta isabcl do Pprá (Fâ), 30 do Abril de' ZO10-

-e/-1.,-

por se ençontrlfem sob sfÊitos delq a pên8 quc vOde, âiflda- quê tempoÍaÍi8m6nte, o

il"" a úgot públicos; ou por çrimc falimentar, de prevaricaçSo, peita ou-subomo,

c6ncussão, õt"úoio, ou contrô a oconomia popular' cpntra o §i5tema financeiro

naÇionaI, contra normas de defesa da concorrênci4 contÍ8 as rêlaçõ€§ dc consumo, fé

pública, ou s pÍopriÊdade."

cLÁp§ul.Â ur".:roRo JU§iiuL@
para todap a"õffioeüffidesteçontrato, fic4 desde ja eleito oFÔrurn da

§omarca de Belém,'EstaAo do Parár" oom exclusão de qualquer outro, por-1ai1

ú"ilrgi"J; q"u *iá Nos casos omisso.s ne§te ContÍato, a §ociedadç roger-se-á ryla Lgi

ã6 Síri*O.d* Límitada, .disciplinanào pela I-êi 10.406/2002, de l0 de ianeiro de

2002(Codigt Civil Brasileiro).
E, pôÍ cstÂÍEm às prío justas e contratadas, obrigam-se a curiprir as cláusulas

acima 
"*pLincaOat 

sm seu§ t€Ímoa, e 8§sinarn o pre§ênte tnstrumerto de Contrato

Soriif 
"oi 

O: {Três) vias de iguat teor e valor, juntamente com duas testqrunhas.

e:/! '.alJlaa
ís i a u.,c
. í( à 0".. à Ô Í

-"$y;,i:"

wr,

I

V

T:§IZO QUEIROZ N A GAISHI,
cP§ 427:541fi12.72

Í{- - cPF: 6ts.t9 siz{-sr'

TESTEMUNEA.§:

trrG: OI3;267IG?ICRC- fA

RG:01322771A'9 CRC-PA

,-J
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Proiocdo Arquivamênto: 1 í9303954 N" ârgulvam«rto: 200002713í4

L(

ús abaixa âssinados CS{}§Gg TE'IZO QUEIBOZ NAGÁIsm, frasileiro, casâdo
em regirne comunhão psrcial de benq comerciantq pôrtadsr da cédula de identidade RG no
233l7t$ 2o VfÀ PC- fA, CPF. ,í2?.§{7,012-72, residente domiciliado Av. Manoel de Sousa
Lcal no 775, Prox. Mopam Bairro Nova Brasilia CEP.68,79O-00CI, Cidade §anta Isabel do
Par4 Estado Pará e JACQIIELIITIE ÁRÁUJO ALIIES NÂGÁI§HI, brasileira, casada em
regime comunhão parcial de bens, comerciantg portador da cédula de identidade RG n"
2494445-lo vfA PC/ PA. CPF 615.198.111-91, residente dorniciliado Ay. Manoel do Sousa
Leal n" 775, ?rox. Mopasa Baino Nova Brasilia CEP-68.790-00O, Cidade §anta isabel rio
Parâ, Estado Parár" únioos sócios da empresa ALvEs E NÀGAr§HI coMERCICI E
SER\íIÇO LTDA-ME, NIRE 152OI131431, CNpf I1.9?l-089/0001-50, rssolvem em pleno e
comum acordo RE-RATIFICAR o. referido Contrato Social, o gue fazem rnediante as
condições e cláusulas seguintes.

CLÃU§IÍLA IIRII!ffiIRA: Neste ato ficc re-ÍatífÍcâdü seu único uo íconstitutivo) r4istra.do
em l8l05l20lq sob n" l520ll3l431,Íeláuaula cêtlme: Parígmfo çgundo, onde lê-se
:"Ainda que desempenhern atividades difsrentüs devido ao cargo que ocuper& ambos os
sócios serâo reeponsáveis psla adrninistração da ÁLVE§ E NÁ(iÁI§Hr COMERCfO E
§ER\IIÇO LTDÀ, aos quais terão todos,os poderes inerentes alr fiel e regular desempenhc
das atribuições conferidas ao 4dministradàr de uma sociedade limitada, taig como a emissão
de cheques, duplicatas, bêm côms sÊrrs er:dosgos ou, âinda, qualquer outro tipo de
documentos originador de Êto ou negócío jurídicos quê t€ilht relação com os abj*os d*
firma". COBRETO E: Áinda que desompenhcm arividadas difercnt* devido ao cârgo guÊ
ocupem, ambos os sócios serão ISOIIIDAIIIENIE, responsáveis pela adrainistraçao'da
ALIIE§ E NAGÂI§HI COM$RCIO E §ERVIÇO LTDA, aos quais terão todos os poderes
inerentes ao fiel e regular desemponho das atribuiçÕes çonferidai ao administrador de uma .

§oÇjr.§dàde limitldq tais como a emissão de cheques, dupli*tae, bem como seus endossos ou,
aihda, qualquer outro tipo de docrrrnenios originador de ato ou negócio juridicos que tenha
rclação com os abjetos da firrna.

Todas âs demais cláuuulas e condiçõas esrabeleoidas no ato constituüvo da sociedade e
não alcançadas pelo preseÍrtc instrumento psrmaneçem em vigor.

E, por estarem às panes justas e contratadas, obdgam-se a cumprir a.s clausulas açir:ta
especificadas gn sgu§ teÍrnos, e assinafi/o presênte Insrrumento de re-ratificação do Contrato
Soçial em 03 (Três] vias de igual teor e valor, juntamente corn duas têsteÍnunhas.

Ananindeua (PA). 27 de Abril de 201I.

$*, -tl É)F" .§',

QUEIROZ NAGÂ

cPF 6t§.r98.r2r-91

ç
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§€cr€taúa de Racionalização e Sirnpliíicaçâo
Departamenlo de Registro Empresarial e lntegração

CERT|DÃO INTEIRCI TECR DIGITAL

Certidáo ds lnteiro Teor Digltal emftida pela Junta Coínerciâl do Estado do Pará e certificada digitalmontê. Se desejar confirmar a
autenticidade desta oertidâo, acesse o s[te da JUCEPA (wwwjucepa,pa.gov,br) e clique em validar certidão.
Códlgo dê Vâlidâção no Íodâpó do documênto.

*

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: GEORGE TEIZO QUEIROZ NAGAISHI
CPF/CNPJ : 427 .547 .442-72
Fmnil: f ahriciaareuioalvest6hotma il. com

ÜADOS DA EMPRESA a

Nonne: ALV,ES E NAGAISHI COMERGTO E §ERVIÇCI LTDA
NIRE: 152U131431

ARQUIVAMENTO SOLICITADO
Número Arquivamento Páoinas

152A1131431 4
'.,t1II\ltt/ -1 I -1/tL

Á
I

744OA271314 2

TOTAL DE PÁGINA§ 7

DADOS DE CONTROLE DA CÊRTIDÃO
Códioo de controle: 33.565.555,420,57
Emissão: 161'1012019 09:29:38 f

§eçretario Geral
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,ItJIr'ÍÁ (O14Êllf lnt. DO ESTTIOO OC ...14
.. I r orl

DECLARAÇÃO DE ENQUAI}
a aa e a a e a a
I a- aa .,a a a

§r. prtsldcütc da Jsnta ComGrEiaI do §ítrdo do Part -JUCEPÀ

(T} ÀLVE§ E NAGÂI§EI COMERCIO E SERVIçO LTDÂ r'

Errebtfccldr à(2) Rodovla Br tt(r/t@ {n"szríBa;rro ffçamgoíCgp- etfgOgrO,úCrC, s"*t" Ilebct do
PerínrrrOo ?aÍí/ r

(endereço enpleto)

Com rcu ato §lrsdnílvo âr{uivsdo sb o HIRE (3) , ,crm I I

Iorcrttam CmJ(a}
I

, declerq rob ã peúãs dr lei, qu* r

(§}Etr TXQUIUN.I NA CONDIçÃO DE MICROEMPRX,§Â qr MF*

(6)N EHQI'áDRâ NÁ COI{DTÇÃCI T}E EMPBE§A trE PEQUET{O FOETE OTT EES

REEITQU^I}I,{MEI{TO DE ltiln prraEFP

(â)[J R]0EIYQUAI]nÀMENTO r]E [pppera ME

Itlx Íccuq da Lci CerplcrnrÉt{r no 123, ilr l4ll7lilü06 c rind& llo e$âr ôo{uÊdrâdâ errr
qunlqucr du bipólercr de erclur{o prcvlrtar ro nfcrido díplome Íugel

(9) §ta I§ABEL DO , 30 dê ÂBRIL dc nfif
PáNA

sócroçrIlrüLÂR:

ttot 
^tszráut 

4- Aà -ü'-
NomeGEORGÍ. TÃ[;ZO QIIEIR(}Z §AGÂISHI'

cr2)Àc§:
Nornc:

(r3)Âs§!
Nriur:

Nome;

CO}ITfR OU

àtrí0e9. --;=*':::g

sç-fu*

or)Aür7fl4^,11--!-A;* rk**" rtt \*o**u*
NomqJêEQUELIHE ARÀúJO ÂLvE§ NAGAI§ril -
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tllp3g§ ê§Í&.tls§' àr*1r§§

#âÇÊI§§I*§effi §g'e$'3$
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SÊüretâría dâ Microa Fequena ErnBrea
Secretaría de Raciondização e Simplificação

Departamento à". ESWlr., Empresaria I e lntegração

h' 1 .: r .. '

d3 sus sxpedíÇõo,

CertíÍicemcs gue as inícr,,nsçães

í1n2 - êl'
,'ento: 048 -

1 95055888

deste documenro. cerridão emitida com base r" ir.r oÀiirürqàãü;-;;j;TIJi:T;ij:

página:112

A AUTENTICIDADE DESSE DocuMENTo PoDE sER v.:lllcloA EM htlp;/iÍêgin,iuc,êpa.pâ.gov.brrautênticacaodoqrmÊnto§/âut6nticacao.aspxcoNrRoLÊ; 3442767a848úo cPF §oLlclTAtfiÉ:427.u7.M2-72 NÍRE: rcbarãiittEMrnDA; lotlutzutspRorocolo: 1s505s,s,
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Socretaría da ltÍiero e fuquena Empresa

Secretaría de Raciondizaçâo e Simplificação
Departamento de Empresarial e lntegração

Certiflcanros que
ne deta de euaexpdryác.

pâgina:212

Dr, §slÀx) tx) t.ÀtÁ

1 95055888

A AUTENTICIDADE DESSE DocuMENTo PoDE §ER 
YlllFlÇADA EM htlp://reginiucepa.pa.gov.br/aurenlicâcaodocumentos/aut€Írticacâo.aspxcoNTRoLE: 3442767084600 cPF soLlclrANTE: 427.547.042-72 NIRE, rsàor rãr+âr EMÍTIDA; rcrlorzolspRoTocolo: Ís505sg,B
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíUDAATIVA DA UNÁO

Nome: ALVES E NAGAISHICOMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ : 1 1.971.089/0001 -50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. nâo constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração dir:eta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 11da'tei' no 

.8.212, 
de 2;l dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. t

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 13:05:04 do dia 2211012019 <hora e data de Braqília>.
Válida até 1910412020.
Código de controle da certidão: 8GCF.0E97.0F46.4B94
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N.*8!-_
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https://app, sefa,pa. gov,bÍlemi§sao-cê rtídao/e,Íítircortidao.a dion

Válida em todo território paÍaense,

$ERVIÇO GRATUITO

§ERVIÇ0 GRATTJITS.ffi
rs*

, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SEC§,ETARtr,{ I}E E§TADO U* r,dzCIr.D*

Nome: ALVES E NACAISHI COMERCIO E SERVICO LTDAInscrÍçtÍo Estailuaft I 5.3ü3.t03 _4
CNPJ: fi.971.099/0001-S0 ,
Ressalvaclo o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer clívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima ràil{JJ;'iue uirrrm a ser apuradas, écertiÍicado que coNsTÀ[r, ,ie r,nrqg*t"-dâra, pendê;;;-i; §eu rome, cuja exigibilidadeestá suspensa, relativamente aos olbitos admils:trador pJü 

-ir..*taria 
Executiva de Estadoda Fazenda, de naturezatríbutária, ir".itã* ou não na Díüda Ativa.

A presente certidão, emitida nos termos d1 nyetg n.o 2.473 de 29 de setembro de 2o$6 , eda Instrução Normativa n,' 0019. d.e 5 de outubro i" zooa, tem os mesmos efeitos dâcertidâo Negativa e somente produzirá 
"r"im, 

,ú;; Ã*-** de sua ,rt.nii.iàuae, pela

:fiffihff#i:.T-Hfl da secretarja Ex+cutiva J. s;t"ao da Fazenda io-e,,aeieço

Ernitida às: l3:il:06 do dia 02/10/i0tg ;
Vráüda até:30/A3D020
Número da Cerfidã or 7 ffiA ig0g055 1 g g3-5
código de controle de Aüúenticid{de EF948B3 8.4 49 s7 s Az.agAC I 6iA. FA5D3 E r E

Observação:

- Nos termos da legislaçio pertinente a presente ce{j$ão poderá, independente de notifica$o
i]L"::r :l:":udj 1uTrf, {ntrc do pàríodo de varidaJe'fÃ ,rerilicades as hipóresesprevtstas no art' 6" da Instrução Normãtiva o.o oorp, àe i d. õotuuro de 2006, como tambénnem decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidâo será efetuada tle oficiu, rlevendo ser <iada a publicitlade tlo fato pr.rrmeio de consulta pública no endereço elerrônico ***._.riçJ!àr,U*

5*'.[&

§yu,. ç9
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https://app.sefu 
. p€t. gov. brlernissao.certidaolemitirCertidao. 

action
SERVIÇ0 GRATUTT0 â

W
sEcffi{filoJEo#m?oDoPARÁ

tffi iô?,?i,:§,1:i,,f,,1,;.?yRcroEsERucoL'DACNP.I: il.q7t,089/AOOf_Sõ 'vJ-- rr

*§xffi,;#f de a.Fazenda Pública Bstuduar cobrar e '

i{,iffi i1;5ii.,;;9'm#fi1Í*'l*:***f*.d;$::fd
A presenre cerridão-.emiridl:T 

tcrmos { üryreto n.o 2,473,3::1' o" serembro cre 2006 , e
da rnsrruçâo Normuúva r:l9919, a" i a"b"rrú.ã.tio*,**qk .rraduzirá;ilà, 

após a;:HffiTã:$ilffi T:'ifã3l*",1',ff li:rffi i;;,;ls jii,,o"dasecretariaExecutiva

Ernitida às: I3:l l:06 do dia 02/10/2019 
.Válida até:30/03/ZO2O

Número da Certidi ot l0l0t90g05i l gg4_3
códiso de conrrore de Â u renri;; ;;;t828C0. DzB 078 63.DFE3 D83 B. B C.DA eF,
Observação;

- Nos termos da legislação'pertinen& 
a presente certidão poderá, indepErdenÍe de notificação

prevra' ser cassada quunao,'a"nrã;ã 
oínlo"^d" ";iÀ;d.ffi# verificadas as hipótesesfffi[L::;*J;,*H#i:il:lÍil",,Ii?;*;;:,;:i;;:'3'1*,,ode2006,.or,*,,*ru,n

;ff HiãXÍffifilil:'fff f#i1"ffff f;ffi S"d:J,#apubricidadedoraropor
Válida em todo território paraense.

sERWÇo GRATUTT0

http§://âpp. s êfâ.pa. gov.brlêm is §ao-c€Íidâo/êrfi ítírcartidâo.action

2/2
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Prefeitura Municipal de santa lzabel do pará
§ecretaria úunicipal d" Fil;;ç;;

Departamento de Tributos
Certidão Negativa
de 0013912019

Código: 001}tgt4-1
RAZãO SOCiAI: ALVES E NAGAISHI COMERCIO E SERVICO LTDAEndereço: RODOVIA BR 316, S71
Bairro: PICARREIR.A

Nome: AUTO GRAN PECAS
CPFICNPJ : I i.97í.099/000í _50
Complemento:
Cidade: Santa lsabe!do pará

_rr.rr§-,ityafa:Jf$gu%

certificamos.para os devidos fins de direito, 
-em atençâo ao requerimento da paftê intêressada ou a guem possaifisressar' que o contribuinte acima ãitrãõ não consta 

"""nriÃiãõii"'Hr;ffi;i"J;lr" responsabiridade^ portanto não
I .J,:,3:ii'3r?*;3::§ff Xsf,,I::g;Í:f9.";.::1.;ffiioiui; até a preserrtã oãtã ne,sarvando o direito da Fazenda, ,nicipar cobrar ouaisquer.denito, c""o ,ã,ir,á ,lãiãp;;;;l'"'" arts a presenre crara. R(
observações: póssúi óesfôê éiÊpei.rsos DE ALVARÁ EM ANALrSE..E, para constar, fírmo a presente certioáo com varidade 

"te 
iiãà DEZEMBRo de 2019.

Santa lzabet do pará - pA, ís de OUTUBRO de 20í9.

ffiffi
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,.i:..!Í11, 1 (:A }0 TI,{"a.1}A}",i10

Certifica-se que

11.971.089/0001_50,
Trabalhistas.

CEREIDÀO. IIEGATTVâ DE DÉBITOS IRABâTEI§rAS
NOMC: ALVE§ E NÂGAISHI COMBRCIO B SERVICO TTDÀ

cerridâo no : Lefizo7;iããiÍ 
E rrLr.AJs) eNpü:. 11.. e71 ,0ae/00.CI1_50

Expedição; 0Z/L0/20Lg, âs L3;A6:22

H'lÍ:t:;"13ii:!2.a20 - 180 (cento-e oirenra) dias, conrados da dara

À].VES E NÀGATSEI COMERCIO E §ERVICO LEDÀ(MAfRfZ E TILIAIS), inscrito (a) no CNp,-t sob o noN.ão coNstrÀ do Banco Nacional de Devedores
certidão ernitÍda com base no art . 642-A da consolidação das Leis do,Trabalho, acrescentãdo pela f,e1 ni LZ.44O, de Z de julho de 2011, ena Resorução Administrativa no 1:470/zoit do Tribunal superior doTrabalho, de 24 de'agosto de 201t. .
os dados constantes desta certÍdão são de responsabiridade dosTribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dj_asanter j-ores â data da sua expediÇãô.No easo de pessoa jurídica, a certi.dáo atesta a empresa em relaçãoa todos ôs seus estabelecimentos, agrências ôu filiaisA aceitaçáo desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunat superior do Traioarho nafnternet (http t / /www.tst.jus.br) .Certidão emitida gratuitamênte.

INI.ORMAçÃO TMPORTAITBE tDo Banco Naciona-r de Devedores ?rabarhistas constam os dadosnecêssár:"cs à id'entificação das pês§-ôâs naturais e juriclicas'inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sdntença condenatória transit.adh em jurgado ôu emacordos judiciais trabalhistas, inclusi-ve nô concêrnente aos.recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusLas, aennol-umentos ou a recoLhimentos determinaccs em rcir. c,ü decorrcntecde execução de acordos firmados perante o Ministério publico doTrabal-ho ou Comissão de Conciliação prévia.





Corculta Regrrlandade do. Elupregadnr

t

gê§ã-^e
cÊ tx,q €.*üNôrtt;,*R F§.nE RÂ L

CertiÍicado de Regularidade
do FGT§ - CRF

rnscriçãor tt.sTL.oas/olor-uo
Razão

ALVES E NAGAISHI COMERCIO E SERVICO LTDA

|r

Val idade: 3 A rc9 / 2OL9 a 29 / LA / 2AL9

Certificação Núrnero I 20 1 9093000 SS 1 3481 2861 6

Informação obtida em 02/tO/2019 13:16:15

Endereço: ROD.BR 316 KM 38 571 / SANTA ISÂBEL pAFtA / SANTA ISABEL DoPARA/PAl68790-000

A caixa Econômica Federar, no uso da atribuição que rhe confere ofurt..7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 199d, ."rtiná-que, nestadata, a empresa acrma identriicaria encontra-se em situação reguiarperante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico _ FGTS.'

o presente certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contríbuÍçdes eTou .n..rgá, devidos,
decorrentes das obrigaçôes com o FGTS.

A utilizaçâo deste certificado para os fins prevFios em Lei estacondicionadâ à verifieação de autenticidadà nó site da caixa;,www.caíxa.gov.br

,,{^ I

02/!0/2019 L3:tl

'htfps://consulra-cr(caixagov.br/eaosulta+rflpages/consurtaErupregadorjsl

.oq,
Js"g'





18t12t2019 Consulta Regularidade do Empregador

I .,.., "." ".; ""^, ,.
11t,tl,t11i11t
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçãoi Lt.97t.089/ooo1-so
RAZãO SociaIlqLVES E NAGAISHI COMERCIO E SERVICo LTDA

Endereço; RoD BR 316 KM 38 571 / SANTA ISABEL PARA/ SANTA ISABEL DO PARA
/ PA / 68790-000

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certífica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: t5/ L2/ 2OL9 a L3/ OL/ 2O2O

Certif icaçã o N ú mer o 
= 

20 tg L2 150 L27 4044887 3 40

Informação obtida em L8/L2/2019 13:5L:29

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1t1
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PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTTÇA DÕ ESIA.DO DO PARA.

FORUM CíVEL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

cERTtDÃo ;uotctAl cívrl NEcATtvA
c-ertjfico, 'qr" l, requerimento da parte interessada, revendo os registros dedistribuição, de 10 de ianeiro de 1980, até a presente data, em rárl o" ALVES E NAGAISHICOMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ 11.971.08S/0001.50, residentá àm ROD BR 316, KM 38,571, PIÇARREIRA, SANTA IZABEL Do PARA;.NADA CoNSTA na..Iustiça Estadual de 1o grau,

^ 2o grau e nos Juizados Especiais do Estado do PaÉ, especificam"r,à n, Comarca de sANTA
IZABEL Do PARA, referente a nçôes cívrts em gue e purt! 

"oro 
iequàriaofal.

,, ,, 
, i , i : i .

1' Certidâo expedida grafuitamente, akavás da Centsal de"Drstribl]ição deste Forum.
2' A informação do no do..'cPF ou GNPJ acima é de responsàoitioaoe do solicitante da certidão,
devendo a iitularidade ser:cEnferida pelo interessado e'deetinatário, sob pena de incorrer na
Brática dos átos típicos previstos nos arts. 2g9 § 1o. arl301 e 3o4 do codigo penal Brasileiro.
3' A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página ão Tribunal de Justiça do
Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no rnenu de coneurtas. 

F -'e"'- -

u 4. Este documento e várido somente por gO(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no mÉximo, até gô(noventa) dias após sua expedição.

As infomragões contidas nesta Certidão
Execução patrlmonial, Falência e
lnterdiçãoffutela/Curatela, I nventário e êtc...

&uafta-feira, Iputubro, AO1 9

LEIDIANE
LL2-l^4<t.fl 1/'-?

SANTOS HEINEMANN
CENT orsrnrsurçAo DE SANTA tzABEL

CoMARcA DE SANTA IZABEL oo pnRÁ

referem-se a existência de Açôes de Execução Fiscal,
fecupêração Judicial(Concordata), Civel e

Municipal ou Estadual,
Comercial, Familia,

GeÉidão em conformidade com o provimento í9/2009 - GJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em ; 09/10/2019 12:49,29
6ONTROLE: 10091206994206
!ãiicia aié 07iAiDA2A 00.00.00

Está certidáo é emítida âpenas para pessoas çom maior idade civil.
L i b r' a ( Iei d i e n ê, sanfos)

comprovação de autenticidade da certidão no site http:/Árrrww.tjpajue.br 
1Esta certidão tem efeito de certidáo negatíva para procêssos oe Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

(
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