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-DOCUMENTAÇAO DE-HABILITAÇAO
LICITAÇÃO W 010/LALI-2/SBEG/2017

S8 PARTICIAPÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ n' 22.617.09010001-05 Insc. Mun. 22244501

End. Av. Cosme Ferreira, 1877, Sala C, Aleixo.
CEP: 69.083-000 Manaus-AM.
Tel.: 922126-4000/3639-5351
E-mail: licitacao@gbringel.com

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ h'16.712.516/0001-07

End. Av. Coronel Zacarias Borges de Araújo, n'
530, Distrito Industrial.

CEP 38064-700, Uberaba - MG.
Tel.: 34 3313-6101
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se
S8 PATRIMÔNIO LTOA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Á EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -INFRAERO

Manaus-AM, 14 de agosto de 2017.

Ref.: LICITAÇÃO N.o 010/LALI-2/SBEG/2017

•
Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente

para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários

para a licitação referenciada:

~y-

'ORTO~CO00TR",o",o:gJ . :YA I
CNPJ n' 16.712.516/0001-07 r::J

End. Av Coronel Zacanas Borges de AraÚJO, n°
530, Distrilo Induslrial. r

CEP 38064-700, Uberaba - MG.
Tel.: 34 3313-6101

S8 PARTICIAPÇÕES SOCIETÁRIAS LTOA
CNPJ nO22.617.09010001-05 Insc. Mun. 22244501

End. Av. Cosme Ferreira, 1877, Sala C, Aleixo.
CEPo 69.083-000 Manaus-AM.
Tel.: 922126-4000/3639-5351
E-mail: Ilcilacao@gbrlngel.com

a) Carta de apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILlTAÇAO;

a.1) Declaração de inexistência de fato impeditivo de participação;

a.2) Declaração da licitante de que seus diretores; responsáveis legais ou técnicos;

a.3) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos;

a.4) Declaração credenciamento do representante Legal;

b) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto (DECLARAÇÃO);

c) Declaração da visita;
d) Termo de Compromisso de constituição do Consórcio;
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

f) Cédula de identidade dos sócios;
g) Contrato e 10 alteração;
h) Certidão de Falência e Concordata;
i) Qualificação econômico-financeira (BALANÇO VIGENTE 2017/2016 + DHP);
j) CNPJ;
k) Certidão de Regularidade Federal;
I) Certidão de Regularidade Estadual;
m) Certidão de regularidade Municipal;
n) Certidão de Regularidade do FGTS;
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

•

mailto:Ilcilacao@gbrlngel.com
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DECLARACÕES

Declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistêncía de fato

impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos

à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente

Edital e seus Anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 24 do

REGULAMENTO clc o item 14 do Edital de Licitação, que nossos diretores;

responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo

ou administrativo; ou sócíos, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado da

• INFRAERO, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos

elencados no subitem 4.2 do Edital da Licitação em epígrafe.

Declaramos ainda, que não possuímos em nosso quadro de pessoal

empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

de menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 70 da Constituição

Federal (Lei na9.854/99).

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAERO o Sr. Lysson

Alcântara Barroso, Carteira de Identidade na 1529477-3, 6rgão Expedidor SSP-AM, CPF

na 652.605.542-72, endereço Av. Professor Nilton Lins, na 1373, ap. 406, Torre Cadiz,

Cond. Andaluzia, Bairro Flores - ManauslAM, E-mail: gpma@gbringel.com I

• licitacao@gbringel.com, fone (92)3639-5351 I 2126-4000, fax na (92) 3639-6974, para

interpor recursos quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,

praticar os demais atos no processo Iicitatório.

PESSOAJURiOI~
, ,kU NAC\ONALOl: 10001 05
I' 617 090 I.22. . ÕE5 50CIETARIA5 LTOA
56 PARTICIPAÇ . n' 1877

M. CosmeFe~re\ra
AlelxO

CEP 69.083 000 A.cl Y
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA

CNPJ n' 16: 712.516/0001.07

530, Distrito Industrial. V
CEP 38064-700, Uberaba - MG.

Tel.: 343313.6101 .

IfJ

S8 PARTICIAPÇÕES SOCIETÁRIAS LTOA
CNPJ n' 22.617.090/0001-05Inso. Mun. 22244501
End. Av. Cosme Ferreira, 1877, Sala C, Aleixo.

CEP: 69.083.000 Manaus-AM.
Tel.: 922126-4000/3639.5351
E.mail: lioitaoao@gbringel.oom

Lysson Alcântà . arroso l
SB PARTICIPA ÕES SOCIETARIAS LTOA
CNPJ: 22.617.09010001-05
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ: 16.712.516/0001-07

Atenciosamente,

mailto:gpma@gbringel.com
mailto:licitacao@gbringel.com,
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DECLARACÃO DO SUBITEM 8.5 ALlNEA "F"

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Manaus-AM
Ref.: LICITAÇÃO N° 010/LALI-2/SBEG/2017

Prezados Senhores,

•
Lysson Alcântara Barroso, RG n01529477-3 SSP-AM, como representante devidamente

constituído de A empresa SB Participações Societárias Ltda., inscrita sob CNPJ nO

22.617.090/0001-05, sediada na Av. Cosme Ferreira, nO1877, sala C, Aleixo, CEP 69083-

000 Manaus-AM, em consórcio com a empresa Porto Seco do Triângulo Ltda., inscrita

sob CNPJ nO16.712.516/0001-07, sediada na Av. Coronel Zacarias Borges de Araújo, nO

530, Uberaba/Minas Gerais, doravante denominado Licitante, para fins do disposto na

alínea "f' do subitem 8.5 do Edital da Licitação nO010/LALI-2/SBEG/2017, declara, sob as

penas da lei que:

./ Atenderá aos requisitos da Resolução nO116, ANAC, de 20 de outubro de 2009, que

dispõe sobre os serviços auxiliares ao transporte aéreo, até a Data de Eficácia. /

•
Manaus-AM, 14 de agosto de 2017 .

Atenciosamente,

J i~~O NACIONALDE PESSOAJURiOlé;-i

22.617.090/0001 • 05 f

S8 PARTICIPAÇÕES SOCIETAR/AS LTDA
Av. Cosme Ferreira nO 1877

Aleixo
CEP 69.083 000 ..

"Iil! I~

JV
~

~,i
PORTO seco DO TRIÂNGULO LTOA P .

CNPJ n° 16.712.516/0001-07
End. Av. Coronel Zacarias Borges de Araújo, n°

530, Distrito Industrial. II
CEP 38064-700, Uberaba - MG. ,

Tel.: 34 3313'6101

SB PARTICIAPções SOCIETÁRIAS LTOA
CNPJ n° 22.617.090/0001-05 Insc. Mun. 22244501
End. Av. Cosme Ferreira, 1877, Sala C, Aleixo.

CEP: 69.083-000 Manaus-AM.
Te!.: 922126-4000/3639.5351
E-mail: Iicitacao@gbringel.com

Lysson Alc ntara Barros
SB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
CNPJ: 22.617.090/0001-05
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ: 16.712.516/0001-07

mailto:Iicitacao@gbringel.com


DECLARACÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Ref.: LICITAÇÃO N.o 010/LALI-2/SBEG/2017

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa

Porto Seco do Triângulo Ltda., inscrita sob CNPJ na 16.712.516/0001-07, sediada na Av.

Coronel Zacarias Borges de Araújo, na 530, Distrito Industrial 11, CEP 38.064-700, Uberaba-

MG, executa os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com

• todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone. Tecnicamente

declaramos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às

especificações e exigências do edital de Licitação N.o010/LALI-2/SBEG/2017.

DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Item Descrição dos Serviços Unidade

01 Movimentação e Armazenagem de cargas 685.787 tons.

02 Movimentação e Armazenagem de cargas aéreas 4.446 tons.

•
PRAZO

Inicio: Janeiro/2010

Termino: Junho/2017

Local: Uberaba/M.G.

afael Spirandeli

Uberaba-MG, 10 de agosto de 2017.

~fJ
Av.leo

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ: 16712.516/0001-07
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'~INFRAERO~4I'AEROPORTOS

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
- CNPJ 22.617.090/0001-05, através de seu representante, infra-assinado, esteve presente nesta
data no Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes, onde está localizado o Terminal de
Logísitica de Cargas referente ao objeto CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PARA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM
E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS/ EDUARDO GOMES que trata a
Licitação N° 010ILALI-2/SBEG/2017, tomando pleno conhecimento de todos os aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execução do proceso.

•
NILSON D

Gerente de Negá. i
Aero

REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITA

ARRaSO
!208 OAB/AM de 18/02/2014

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -Infraero
Aeroporto Internacional de Manaus I Eduardo Gomes
Endereço: Avenida Santos Duman!, 1.350 - Tarumã

CEP: 69.041-000 - ManauslAM - Brasil
Fone: (Oxx92) 3652-1423 ou 3652.1764
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br

AA 2099IDAlDl(DAAG)/JO.04.2013

http://www.infraero.gov.br
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSÓRClO SB PARTICIPACÕES E
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA

SB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, com sede na Avenida Cosme

Ferreira n° 1.877, sala C, bairro do Aleixo, CEP 69.083-000, Manaus/AM, inscrita no

CNPJ/MF sob nO 22.6]7..090/0001-05, com seu contrato social registrado na Junta

Comercial do Amazonas - JUCEA sob o nO132.0065.8612 neste ato representada por

seus sócios, SEBASTIÃO RAMILO BULCÃO RANGEL, brasileiro, natural de

Parintins - AM, casado em regime parcial de bens, nascido em 05/05/l 947,

empresário, inscrito no CPF sob o nO006.689.072-15, portador da cédula de identidade

RG n001166824, residente e domiciliado nesta cidade a Alameda Índia, 1998 Casa 193

. - Ponta Negra Clube de Campo CEP 69.037-058 Manaus/AM e SÉRGIO

ROBERTO MELO BRINGEL, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o

nO 416.576.592-91, portador RG nO 0910772-SSP/AM e CPF nO 416.576.592-91,

residente e domiciliado nesta cidade a Alameda Índia, 1998 Casa 208 - Ponta Negra

Clube de Campo CEP 69.037-058 Manaus/AM, doravante designada simplesmente

"SB PARTlC1PAÇÕES";'e

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita

no CNPJ/MF sob o n° 16.712.516/0001-07, com sede na Avenida Coronel Zacarias

Borges de Araújo, 53.0- Uberaba - Minas Gerais, representada neste ato na forma de

seu Contrato Social, por ANDRÉ LUIZ REZENDE BARSAM, brasileiro, casado,

. administrador de e(llpresas, com endereço comercial acima descrito, portador da

Cédula de Identidade RG nOm3142560 e inscrito no CPF/MF sob nO057.639.558-70,

doravante designada simplesmente "PORTO SECO DO TRIÂNGULO"; ~

Pelo presente instrumento particular de contrato social, e na melhor forma de direito as );:-"

empresas SB PARTICIPAÇÕES e PORTO SECO DO TRIÂNGULO, têm entre si :j
justo e contratado, o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE UM Y
CONSÓRCIO para a participação na Licitação n° OIO/LALI-2/SBEG/20 17, promovida

pela empresa INFRAERO cujo objeto é a CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PARA .A
EXPLORAÇÃO COMERC1AL E OPERAÇÃO DA ATlVJDADE DE Y
ARMAZENAGEM E . MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONA1S

:;71U~
f JJ
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E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS/

EDUARDO GOMES, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e nas

omissões, pela legislação especifica que disciplina a constituição de consórcios, em

especial o capítulo XXII da Lei nO6.404/76 e Lei nO8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. O consórcio girará sob a denominação social de SB PARTICIPAÇÕES E PORTO

SECO DO TRIÂNGULO LTDA., e seu uso será obrigatório em todas as operações do

consórcio.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. O consórcio terá sua sede à Av. Cosme Ferreira, 1877, Aleixo - CEP: 69083-000

Manaus-AM, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território

nacional, obedecendo as disposições vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. O objetivo do consórcio será a participação na Licitação nO 010/LALI-

2/SBEG/2017, promovida pela INFRAERO que possui como objeto a CONCESSÃO

DE USO DE ÁREA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA

ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE

MANAUS/ EDUARDO GOMES .

CLÁUSULA QUARTA

4.1. O capital social será de R$ 1.000,00 dividido em 100 (cem) quotas no valor

nominal de R$ 10,00 cada uma, a ser totalmente subscrito e integralizado na forma da

lei, distribuído da seguinte forma, entre as empresas consorciadas:

SB PARTICIPAÇÕES

PORTO SECO TRIÂNGULO

TOTALIZANDO .

50 quotas

50 quotas

100 quotas

R$ 500,00

R$ 500,00

R$I.OOO,OO
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Parágrafo Único: A responsabilidade de cada consorciada é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

(art. 1052, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA

5.1. O consórcio iniciará suas atividades a partir da assinatura do contrato de

concessão com a INFRAERO e terminará quando encerrada a concessão de uso de

área para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e

movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de

Manaus/ Eduardo Gomes, prevista inicialmente para 120 (cento e vinte) meses .

CLÁUSULA SEXTA

6.1. A administração do consórcio será realizada pelas empresas SB PARTICIPAÇÕES

SOCIETÁRIAS LTDA. e PORTO SECO DO TRIÂNGULO, sendo a~o consórcio

a empresa SB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, respondendo pelo consórcio-:;;;- --===--- .r::==...
ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, ficando, entretanto, vedado o liSO da

firma em negócios alheios aos fins sociais.

Parágrafo único - Em caso de falência, concordata ou em caso fortuito ou de força

maior será designada a empresa SB PARTICIPAÇÕES para responder como líder do

consórcio .

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1. A PORTO SECO DO TRIÂNGULO será responsável pelos seguintes serviços:

Execução operacional das atividades de armazenamento e movimentações e de cargas

internacionais e/ou nacionais;

7.2. A SB PARTICIPAÇÕES será responsável pelos seguintes serviços: Gestão

::::;::::: ::::;:::::::P~d"",",O, ,,=,",do" fimçOO "';dO":<1
CLÁUSULA OITAVA 'iJ_
8. I. As consorciadas se comprometem a não alterar a constituição ou a composição do

consór.cio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação na ~

Licitação nO010/LALl-2/SBEG/20J 7, promovida pela INFRAERO. / !

~\
~
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8.2. As consorciadas manterão a denominação do consórcio da forma como está sendo

denominado, mantendo o nome das suas integrantes.

8.3. As consorciadas comprometem-se a apresentar, antes da assinatura do contrato

decorrente desta licitação, no caso de se lograrem vencedoras, o Instrumento de

Constituição do Consórcio, aprovado pelos sócios das consorciadas, para autorizar a

alienação de bens do ativo fixo e registrado nos órgãos competentes ou o contrato

social de Sociedade de Propósito Espec.ífico - SPE, observadas todas as exigências do

Edital da Licitação n° OJOfLALI-2/SBEG/2017 e as disposições legais aplicáveis .

CLÁUSULA NONA

9.1. O uso da firma será feito por todas as empresas consorciadas, sempre nos

negócios que digam respeito aos interesses sociais, sendo proibido seu uso para fins

estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e outros documentos não análogos

que acarretarem responsabilidade para a sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.I. Todas as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o

expresso consentimento da outra consorciada, que irá adquiri-las no caso de a outra

consorciada pretender ceder as que possui .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1. No caso de falência ou concordata de quaisquer das empresas consorciadas, o

consórcio não será extinto, devendo as contas serem prestadas à outra empresa, ~

''''''mdo-e< ,m b"'m,o "poc'" '"'' "'" d,J' _I
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA <fd. ~
Fica eleito o foro da comarca de Manaus/ AM para qualquer ação fundada neste

Instrumento, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Os administradores das consorciadas declaram, sob as penas da lei, de que não estão

'mpedid" d, ,,,,,,,,m 'odm"'''mção d, "oi,d,d,. pm lo' "poc','. "" 'm~\.-;/f
fJ
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de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

TESTEMUNHAS:

'.

PORTO SECO TRIÂNGULO LTDA .

Nome:
RG. nO
CPF nO

Nome: L.'fS~CN fllc.Á""~'i!.J',. jl,l\c.JU;:;Q
RG. n° SSP-SP Ql.20," oAõlAM
CPF n°. 65.2..6DS.5él'1,. .. '4'2..

~u-,,""'0<4,~.•'!!T&t'U"~
3° Ofício de Notas de Ubcroba - MG \
Tobêl10 ; .'!F_,.n,.,I<rd~ .•9;ud('J6.,!?J;' •.••••' I

Av.leo o:dino de Ollveira, 3185 - Centro. Ce 38015-000 !e1ax13413334-5600

E assim por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de

Contrato Social, em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 ( duas) testemunhas

de ambas as partes conhecidas e posteriormente para validade será levado a registro

no Registro Civil de Pessoa Jurídica .•

•
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - ANEXO VII

À
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÀRIA - INFRAERO
Manaus-AM
Ref.: LICITAÇÃO N° 010/LALI-2/SBEG/2017

Prezados Senhores,

Lysson Alcântara Barroso, RG n01529477-3 SSP-AM, como representante devidamente

• constituído de A empresa SB Participações Societárias Ltda., inscrita sob CNPJ nO

22.617.090/0001-05, sediada na Av. Cosme Ferreira, n° 1877, sala C, Aleixo, CEP 69083-

000 Manaus-AM, em consórcio com a empresa Porto Seco do Triângulo Ltda., inscrita

sob CNPJ nO16.712.516/0001-07, sediada na Av. Coronel Zacarias Borges de Araújo, nO

530, Uberaba/Minas Gerais, doravante denominado Licitante, para fins do disposto na

alínea "b" do subitem 10.1 do Edital da Licitação nO010/LALI-2/SBEG/2017, declara, sob

as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato

• da Licitação nO010/LALI-2/SBEG/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação nO 01O/LAL1-

2/SBEG/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ nO16.712.516/0001-07

End. Av. Coronel Zacarias Borges de. Araújo, n°
530, Distrito Industrial.

CEP 38064-700, Uberaba - MG.
Tel.: 34 3313-6101

SB PARTICIAPÇÕES SOCIETÁRIAS LTOA
CNPJ nO22.617.090/0001-05 Insc. Mun. 22244501
End. Av. Cosme Ferreira, 1877, Sala C, Aleixo:

CEP: 69.083-000 Manaus-AM.
Tel.: 92 2126-4000 /3639-5351
E-mail: Iicitacao@gbringel.com

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de JY
qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação nO010/LALI- 2/SBEG/2017,

quanto a participar ou não da referida licitação;

mailto:Iicitacao@gbringel.com
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d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, o direta ou

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato da Licitação nO 010/LALI-2/SBEG/2017 antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Empresa Brasileira de

Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO antes da abertura oficial das propostas; e

• f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos

poderes e informações para firmá-Ia.

Manaus-AM, 14 de agosto de 2017.

Atenciosamente,

• Lys.o~l
S8 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTOA
CNPJ: 22.617.090/0001-05
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ: 16.712.516/0001-07

S8 PARTICIAPÇÔES SOCIETÁRIAS LTOA
CNPJ n° 22.617.090/0001-05 Insc. Muno22244501

End. Av. Cosme Ferreira, 1877, Sala C, Aleixo.
CEP: 69.083-000 Manaus-AM.

Te!': 92 2126-4000 /3639-5351
E-mail: licitacao@gbringel.com

~-,..
í "nU ".'c.,,'ú'.,<c lJC PESSOA JURiOICA i
22.617.090/0001 .05

S8 PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTOA
Av. Cosme Ferreira nO 1877

Aleixo
I'" CEP 69083 000
~NAUS

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ n° 16.712:516/0001-07

End. Av. Coronel Zacarias Borges de Araújo, nO
530, Distrito Industrial.

CEP 38064-700, Uberaba - MG.
Tel.: 3433.13-6101

mailto:licitacao@gbringel.com
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
••SB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA"

"

Pelo presente instrumento particular Sérgio Roberto Melei Bfingel;hra:;i1eiro~na1LJralde
Parintins/AM, nascido em 27/06/1972, casado em regi"r.1<l:comunhãô 'parciil"de' bens,
empresário, portador do CPF n° 416.576.592-91, Carteira de Identidade n° 0910772-0,
SSP/AM, com residência e domicilio na Alameda India,:n~ ~9S&,':::õ'5a"l)°208, Ponta
Negra Clube de Campo, Cep 69037-058, Manaus - Am,az:Orjaj;;: :

Sebastião Ramilo Buleão Bringel, brasileiro, natural de Parintins/AM, nascido em
05/05/1947, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do
CPF n° 006.689.072-15, Carteira de Identidade n° 0116.682-4, SSP/AM, com residência
e domicílio na Alameda india, nO1998, casa nO193, Ponta Negra Clube de Campo, Cep
69037-058, Manaus - Amazonas;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.O
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1" - A sociedade girará sob o nome empresarial: SB PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA

Cláusula 2" - A sociedade adotará como nome do estabelecimento SB Patrimônio
Ltda.

Cláusula 3" - A sociedade terá sua sede e domicilio na Avenida Cosme Ferreira, N°
1877, Sala C, Aleixo - Manaus/AM, CEP: 69083-000.

Cláusula 48 A sociedade tem por objeto social:

6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings

Cláusula 5" - O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000
quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma subscritas e totalmente
integralizadas, neste ato, em moeda corrente do Pais, da seguinte forma pelos sócios:

10

SÓCIOS CAPITAL INTEGRALIZADO % COTAS

Sérgio Roberto Melo Bringel

Sebastião Ramilo Bulcão Brin

TOTAL CAPITAL SOCIAL

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 100.00,00
,

50%

50%

100%
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Cláusula 6" - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

. .. . .
Cláusula 7" - As quotas são indivisíveis e não poderão 'SP.i cedi(;;1s'u1j tral)sfGiirJas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fi~3;a3segurádô,.ém ig~31ê13ê:tede
condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas á venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a pertinente al~ezacãc~cr;t;a!~al.

, ,. . .
Cláusula 8" - A sociedade iniciara suas atividades IÍc'ato' do' 31:C;l1ivamentodo seu
contrato social na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS -JUCEA-AM, e
seu prazo é indeterminado.

{,cláusula 9" - A administração da sociedade será exercida em conjunto pelos sócios
SERGIO ROBERTO MELO BRINGEL, SEBASTIAO RAMILO BULCAO BRINGEL, com
os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, competindo-lhes:

A representação da sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante
terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais,
bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidade paraestatais;

b) A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra,
venda, troca ou a alienação, por qualquer outra forma, de bens e móveis e imóveis da
sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições;

c) A nomeação de auditores;

d) A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em
responsabilidade ou obrigações da sociedade, inclusive escrituras, titulos de dividas,
cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros;

• e) Aquisição, alienação, oneração ou instituição de gravame, de qualquer natureza, de
bens móveis ou imóveis do ativo permanente da sociedade;

f) Venda, transferência, alienação por qualquer modo ou oneração de qualquer natureza
de participações societárias ou investimentos da sociedade;

g) Tomada de empréstimos ou financiamentos, com ou sem garantia hipotecária, seja
qual for o valor envolvido;

h) Realização de qualquer operação ou contrato envolvendo locação, arrendamento
mercantil, licenciamento de marcas e ou patentes, representação comercial, prestação
de serviços, pela ou em favor da sociedade, cujo valor, em cada operação ou série de
operações, exceda a quantia equivalente a 20% do capital social;
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j) Realização de investimentos ou participações em sociedade de qualquer tipo,
empreendimentos ou associações, bem como em consqr~ice< .. . -
Parágrafo Primeiro: São expressamente vedados, sêndé nulos' e -60pe~â:1tê:;' com
relação à sociedade, os atos praticados por qualquer dos sócios, administradores,
gerentes, procuradores ou funcionários que a envolvercrr.. em '(jb~i;:;açõesrelativas a
negócio ou operações estranhas ao objeto social, tais cOIl!oJi~n:;:as;:iwciiS;endossos ou
quaisquer outras garantias em favor de terceiros. . '. '. - •.

Cláusula 10. - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

•
Cláusula 11" - Fica eleito o foro de Manaus-AM para o exercício e o cumprimento dos
direítos e obrigações resultantes deste contrato .

Cláusula 12" - Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011,91°, CC/2002).

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas abaixo .

(

\

(

\,
do:

Dr, nA. Barr~CI
CP .: 652.6t6.542 • 72
OAB.A~'" 9.208

rta~a~a de Abreu
RG: 1140568-6
CPF: 476.009.422-91

Testemunhas:

•
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SB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
18 ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NIRE 13200658612 - CNPJ 22.617.0901ll0r.1:05 ': '.: . .. . .

..,

.L.J-"
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Pelo presente instrumento particular Sérgio Roberto Melo Bringel, brasileiro,
natural de Parintins/AM, nascido em 27/06/1972, casado.em.regime.comunhão
parcial de bens, empresário, portador do CPF n° 416.5(6:5~2:-91 ,:Ca~'ZJrade
Identidade n° 0910772-0, SSP/AM, com residência e domi;:íiio'naAlarnedl>.lndía,
nO1998, casa nO208, Ponta Negra Clube de Campo, Cep 69037-058, Manaus-
Amazonas;

Sebastião Ramilo Bulcão Bringel, brasileiro, natural de Parintins/AM, nascido
em 05/05/1947, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário,
portador do CPF n° 006.689.072-15, Carteira de Identidade n° 0116.682-4,
SSP/AM, com residência e domicílio na Alameda India, nO1998, casa nO193,
Ponta Negra Clube de Campo, Cep 69037-058, Manaus - Amazonas;

Únicos sócios da SB Participações Societárias Ltda, situada a Avenida Cosme
Ferreira, N° 1877, Sala C, Bairro Aleixo, com CEP 69083-000, Manaus/Am. Com
seu contrato social registrado na Junta Comercial do Amazonas - JUCEA sob o
número 13200658612 em sessão do dia 27/05/2015, inscrito no CNPJ sob o
número 22.617.090/0001-05 resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu
contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

Clãusula 1" - Neste ato é aprovado o PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DA
CISÃO PARCIAL E VERSÃO DA PARCELA CINDIDA A SB PARTICIPAÇÕES
SOCIETARIAS LTOA, firmado entre os administradores da sociedade e da S R
Sociedade de Participações Ltda, documento que constitui o anexo la presente
alteração contratual.

Fica ratificada a nomeação da Actual Assessoria e Consultoria Contábil Ltda - ~y
ME, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, sito a Rua Chico \S
Mendes, N° 63, Sala 01, Bairro Dom Pedro, inscrita no CNPJ sob o número
12.660.952/0001-10 e inscrita no CRC/AM sob o número 000292/0, empresa r ...(
especializada contratada pelas administrações das partes envolvidas na vry " J
operação, para a elaboração do Laudo de Avaliação da Sociedade e da Parcela J'
Cindida da S R SOCI EDADE DE PARTICIPAÇOES LTDA com sede e domicilio
à Avenida Cosme Ferreira, n° 1877, bairro Aleixo, Cep 69083-000, Manaus/AM,
com seu Contrato Social devidamente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA,AM, sob o NIRE n° 13200409060, e
sessão do dia 10/05/2002, CNPJ n° 05.102689/0001-8, conforme descrit no d1
protocolo. p-
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Fica aprovado o Laudo de Avaliação, tendo os sócios concor.dado integralmente""
com todos os termos e valores que nele constam, dOC'Jniellto êõns1it'Jidô:srrí-•.~ " .. ~.. .•. ..
anexo. • .• ' .. -

Fica aprovada a operação de Cisão Parcial com incorporação.da.parcela.cindida
da S R Sociedade Ltda, constituidas com por elementos ~ti!lC:s1:! p~ssi~(?~,pela
sociedade, nos termos deste protocolo. . . . . ' .• :., .•

Cláusula 2" - Neste ato, altera-se o capital social, com a incorporação da parcela
cindida da S R Sociedade de Participações Ltda. O capital social que é de R$
100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas com valor
nominal de R$ 1,00 cada, é aumentado em R$ 112.793.784,00 (cento e doze
milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais)
divididos em 112.793,784 (cento e doze milhões, setecentos e noventa e três
mil, setecentos e oitenta e quatro) quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada,
ficando a empresa com o capital social de R$ 112.893.784,00 (cento e doze
milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais)
divididos em 112.893.784 (cento e doze milhões, oitocentos e noventa e três mil,
setecentos e oitenta e quatro), ficando assim a composição o capital social:

SÓCIOS
CAPITAL

QUOTAS % QUOTAS
INTEGRALIZADO

Sérgio Roberto Melo Bringel R$ 56.446.892,00 56.446,892 50%

Sebastião Ramilo Bulcão Bringel R$ 56.446.892,00 56.446,892 50%

TOTAL CAPITAL SOCIAL R$ 112.893.784,00 112.893.784 100%

A Vista das modificações ora ajustada consolida-se o contrato social, com
a seguinte redação,

Cláusula 18 - A sociedade gira sob o nome empresarial: S8 PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTOA, e adotou como nome do estabelecimento 58 Patrimõnio
Ltda.

Cláusula 28 - A sociedade iniciou em suas atividades em 27/05/2015 e seu G1
prazo é indeterminado.

Cláusula 38 • A sociedade tem sua sede e domicilio na Avenida Cosme Ferreira,
N° 1877, Sala C, Aleixo - Manaus/AM, CEP: 69083-000.

Cláusula 48 A sociedade tem por objeto social:

6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings
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SÓCIOS
INTEGRALIZADO

QUOTAS % QUOTAS

Sérgio Roberto Melo Bringel R$ 56.446.892,00 56.446.892 50%

Sebastião Ramilo Bulcão Bringel R$ 56.446.892,00 56.446.892 50%

TOTAL CAPITAL SOCIAL R$ 112.893.784,00 112.893.784 100%

Cláusula 5" - O capital social é de R$ 112.893.784,00 (cento e doze.milhões ..••
oitocentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e ql~ati.~~eai;;),áiy~idô:erri:._
112.893.784 (cento e doze milhões, oitocentos e noventa e.três mil, setecer.tos.'
e oitenta e quatro) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma
subscritas e totalmente integralizadas, neste ato, em moeda cor.rente do Pais,
da seguinte forma pelos sócios: : : :-; • : ..

... •. .•. ';

Cláusula 6" - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.

Cláusula 7" - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para
sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
pertinente alteração contratual.

Parágrafo único - A alienação de quotas a terceiros deverá seguir o seguinte
procedimento:

a) O sócio que desejar alienar suas quotas a um terceiro deverá apresentar
a sociedade uma proposta de aquisiçãO firmada por este terceiro, para
pagamento em moeda corrente;

b) A sociedade, em até 5 (cinco) dias, notificará os demais sócios acerca da
proposta;

c) Em até 20 (vinte) dias a contar a contar do recebimento da notificação,
cada um dos sócios deverá informar se pretende exercer o seu direito de
preferência e se pretende adquirir quotas além das que lhe foram
inicialmente oferecidas;

Cláusula 8" - A administração da sociedade será exercida em conjunto ou
isoladamente pelos sócios SERGIO ROBERTO MELO BRlNGEL, SEBASTIAO
RAMILO BULCAO BRINGEL, aos quais incubem, observadas limitações
determinadas por Lei e por este Contrato Social, a administração geral
comercial da sociedade e a sua representação ativa e passiva, tanto em j

,'"AUfEN'I'Q0<45316A7~~l 'i.:oe(C.O ....-----~-. -
. I . Vahdeo selo CIÓ.daO porUlseloamcombr ~O~'~ ~
,,,,r Ptio:RU,OO ~,.. 'r
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como fora dele, dirigindo a sociedade conforme as deliberações das reuniões de
s6cios. •

g1°. A sociedade poderá ser representada por' prepl)"'sto~: ~ê~E'ntes: ':lú •.
procuradores mediante outorga de procuração firmada por pelos
administradores que, a exceção das procuraçOef: l'lu~or!:J3des p:ua fins
judiciais, terá validade de 1 (um) ano, devendo coôs~a~ roa prcCU~(l::ãO os
poderes conferidos ao procurador. .. ' '.' ' •• ;... : -::

92° .. Os mandatos para fins judiciais terão prazo indeterminado e poderão
ser outorgados pela sociedade por instrumento particular mediante a
assinatura de qualquer dos administradores.

g3° ..Os seguintes atos somente poderão ser praticados pela administração
após a previa e expressa aprovação por s6cio ou sócios representados
2/3 (dois terços) do capital social.

a) Vender ou onerar bens do ativo permanente;

b) Transigir, renunciar ou desistir de direitos da sociedade;

c) Designar o contador da sociedade;

d) Celebrar ou novar contratos de financiamento ou abertura de
credito;

e) Oferecer bens em penhor mercantil ou alienação fiduciária em
garantia, ou caucionar duplicatas ou outros títulos de credito:

f) Celebrar contratos de "joint venture", de cooperação ou qualquer
outro contrato similar, ou promover a sua rescisão;

g) Requerer a recuperação judicial ou falência da sociedade;

h) Encerrar as atividades da sociedade, ou de qualquer de seus
estabelecimentos;

i) Conceder fianças ou outras garantias em favor de terceiros;

j) Celebrar contratos, seja de que tipo forem, com valor individual ou ~.
agregado superior a R$ 350,000,00 (trezentos e cinquenta m~
reais);



~1°-O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante
do lucro liquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a
diferença seja registrada como reserva de lucro a realizar. Neste caso, os
lucros registrados na mencionada reserva, quando realizados e se não
tiverem sido absorvidos por prejuizo em exerci cios subsequentes,
devlerão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a .~ )
rea Ização. 'JI

•

•

k) Alienar ou onerar participações no capital social de outras
sociedades; -

94° - São expressamente vedadas, sendo nulos e inoperantes com relação a
sociedade os atos de qualquer administrador, prO~Jr?C!o~•.oL'. fl:lnçiqnário,
que a envolverem em obrigações relativas a nG-g;)C'o,>ou' o~~r-ações
estranhas ao objeto da sociedade, tais como fian~ã~:~vâíS ~éie1,60ssos
de mero favor ou quaisquer garantias em favor de terceiros, exceto as
garantias cuja outorga foi expressamente autorizada por deliberação de
sócios representando a maioria do capital em reunião de sócios.

95° - Os administradores terão direito a um pro-labore, em valor a ser
determinado pelos sócios.

Clãusula 9" . Os sócios têm direito a receber como dividendo obrigatório, em
cada exercicio, 2% (dois por cento) do lucro liquido do exercício, diminuído ou
acrescentado dos seguintes valores:

a) Importância destinada a constituição da reserva iegal;

b) Importância destinada a formação da reserva para contingência e
reversão da mesma reserva formada em exerci cios anteriores;

92° - A administração da sociedade poderá levantar balanço patrimonial
semestral, e declarar dividendo a conta do lucro apurado neste balanço.

~3° - A sociedade pode levantar balanços e distribuir dividendos em períodos
inferiores a 6 (seis) meses, desde que o total dos dividendos pagos em
cada semestre não exceda o montante de reserva de capital.

94° • A administração poderá declarar dividendos intermediários, a conta de
lucros acumulados ou de reserva de lucros exístentes no último balan
anual ou semestral.



Cláusula 10" - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores farão levantar, com base na escrituração cOr:ltábilda socied2de;--
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão. :exp(i;nir Qm' C1areZãC;' •
situação do patrimônio da sociedade e as mutações oco,ri6"g no-pxer.6[cio,': - • --

a) Balanço patrimonial

b) Demonstração do lucro ou prejuizo acumulados;'.'

c) Demonstração do resultado do exercício:

d) Demonstração dos fluxos de caixa.

.. " ..~....~.. -
: ..

•

•

Cláusula 11" - no caso de morte ou incapacidade do SOCIO,o sócio
remanescente decidirá entre a liquidação das quotas, a dissolução da sociedade
ou, no caso de haver interesse dos herdeiros, o ingresso de seus herdeiros na
sociedade.

S1° - No caso de liquidação das quotas do falido, aplicar-se-á o disposto na
cláusula 12° da liquidação de quotas, tomando-se por base de avaliação
a data do fato ocorrido com o sócio.

S2° - Ê vedado o ingresso na sociedade de qualquer credor que constitua
qualquer ônus sobre as quotas sociais, devendo as mesmas, neste caso,
serem liquidadas e realizado o pagamento do valor apurado ao credor,
levantando-se o ônus constituido.

!l3° - No caso de divórcio ou extinção de união estável de um sócio, o seu
cônjuge ou companheiro não poderá ingressar na sociedade, nem exigir
desde logo parte que lhe couber nas quotas sociais, mas apenas
concorrer a divisão periódica de lucros, até que se liquide a sociedade
ou as quotas atribuídas ao ex cônjuge ou ex companheiro .

Cláusula 12" - Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um
sócio, o valor de suas quotas, consideradas pelo montante efetivamente
realizado, liquidar-se-á com base no valor contábil da sociedade, verificada no
último balanço levantado.

!l1° - As quotas liquidadas serão pagas em 12 parcelas mensais, iguais e
consecutivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a resolução
da sociedade com relação ao sócio.



•

'.

92° - Em qualquer caso de resolução da sociedade com rel~ção' -a uri o~:'
mais sócios, o capital social sofrerá a correspondenti redJçã'i, 'salv& se ~
os demais sócios suprirem o valor das quotas liquidâdas. -' •.• .•. •

Cláusula 13" - a sociedade é regida, pelas normas dGiÓ~!ÇO:CiyDI"I~t&as as
sociedades limitadas e supletivamente pela lei das sociedades anônimas.

Cláusula 14" . Fica eleito o foro de Manaus-AM para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 15" - Os Administradores deClaram, sob as penas da Lei, de que nao
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade. (art 1.011, 9 1°, CC/2002).

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrum~nto em
03 (três) vias de igual forma e teór.
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CONTRATO DE CONSTITUiÇÃO DE PORTO SECO DO
TRIANGULO LTOA

•

1. ANDRE LUIZ REZENDE BARSAM, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, Casado, regime de bens Comunhao ?arci31,-no~o CPF 0')7.639.558-70, documento
de identidade 3.142.560, SSP, MG, com domicilio e resld~nr.ia a AVENiDA :CLARICINDA ALVES
DE REZENDE, número 1350, QUADRA: 10; CASA: Y;, ba'rroldis+rit;).FLAMB0YANT RESIDENCIAL
PARK, municipio UBERABA - MINAS GERAIS, CEP 36.081-793 e

2. MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA, nacionalidade BRASILEIRA,
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, nOdo CPF
030.779.216-18, documento de identidade 6.595254, SSP, MG, Com domicilio e residência a
ALAMEDA REAL, número 525, balrroldistrito RECANTO DAS TORRES, municipio UBERABA _
MiNAS GERAIS, CEP 38.057-010 e

3. LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nOdo CPF 719.117,076-04, documento
de identidade 4.783.123, SSP, MG, com domicilio e residência a AVENIDA SANTOS DUMONT,
número 131, bairroldistrito CENTRO, municlpio UBERABA - MINAS GERAIS, CEP 38.010-370.
Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de PORTO SECO DO TRIANGULO

LTDA e terá sede e domicilio na AVENIDA CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO,
número 530, balrroldistrito DISTRITO INDUSTRIAL 11,munlclpio UBERABA - MG, CEP 38.064-
700.

Cláusula Segunda - O objeto social será PRESTACAO DE S,ERVICOS PUBLICaS DE
MOVIMENTACAO E ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS EM ESTACA0 ADUANEIRA DO

INTERIOR QUE SERA PRESTADO NA FORMA DE PERMISSAO CONCEDIDA PELA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL QUE E O ORGAO PUBLICO TITULAR DESSE SERVICO PUBLICO,
ARMAZEM GERAL, TRANSPORTE DE CARGAS E OPERADOR LOGISTICO E MULTIMODAL..

Cláusula Terceira - A sociedade iniciará suas atividades em 0911212011e seu prazo de duração é
indeterminado.

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consenlimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada

VALOR R$

480.000,00

480.000,00

480.000,00

1.440.000,00

N'DEQUOTAS

480.000

480.000

480.000

1.440,000

1111111111111111111111111111111111 "0851728B9J122612762201

ME
NDRE LUIZ REZENDE BARSAM

MARIA LUlZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA

LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM

TOTAL

MOOULO INTEGRADOR:

Cláusula Quarta - O capital social será R$ 1.440.000,00 (UM MILHÃO e QUATROCENTOS e

QUARENTA MIL de reais) dividido em 1.440.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real)cada
uma, o valor total do capital social é oriundo da Cisão Parcial, conforme Ala de Assembléia Geral
Extraordinária assinada em 0911212011pelos sócios, da Empresa de Transportes Llder LIda,
legalmente estabelecida e Inscrita no CNPJ 25.431.02410001-26 e Nlre: 31200686891, com sede

;ri na Av. Dep. José Marcus Cherém, n01130 na Vila São Cristóvão na cidade de Uberaba no Estado
~i de Minas Gerais, integralizados neste ato em bens móveis no valor de R$156.324,24(Cento e
g"ª clnquenta e seis mil e trezentos e vinte e quatro reais e vlnle e quatro centavos) e bens imóveis
t- c3 ""
~ -:!l '" o valor de R$1.283.675,76 (Um milhão e duzenlos e oitenta e três mil e seiscentos e setenta e
C)l:l~, . li I t) ..::. j1; e Inco reaiS e se en a e se s cen avos composto por um terreno com benfeitOrias r,eglslrado noou •• u

f w egistro de Imóveis do Primeiro Oficio da cidade de UberabalMG na Ficha 001, Livro 2, matricula
~. 3 ,837, distrlbuldos entre os sócios da seguinte forma:

•
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CONTRATO DE CONSTITUiÇÃO DE PORTO SECO DO
TRIANGULO LTDA

a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
'respondem solidariamente peia integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá ao admlnlstradorlsóclo ANDRE LUIZ

REZENDE BARSAM á admlnlstradora/sócla MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA ao
administradorlsócio LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM, com os poderes e atribuições de

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os
atos compreendidos no objeto social. sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do

nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sóclo(s).

Cláusula Oitava - Ao término de cada exerclclo social, em 31 de dezembro, o administrador

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do
balançc patrimonial e do balanço de resultado econÔmico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exerclcio social, os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão adinlnistrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima. A sociedade pOderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiai ou outra
dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda. Falecendo ou sendo Interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, Não sendo posslvel ou

inexistindo Interesse destes ou do(s) sóclo(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução,

~ ~ verificada em balanço especialmente levantado.

~, :g..!ll Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade seUJ' .,e j resolva em relação a seu sócio.

~ ~ Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não
3 J:l ~ está(ão) Impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude dewOliu.I condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
I temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 'financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Os socios resolvem neste ato, de comum acordo em unanimidade, que
nao sera realizada assembleia ou reuniao de socios.

Cláusula Décima Quinta - Fica eieito o foro de UBERABA para ,o exerclcio e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim Justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor

e~. "~'
Uberaba, 9 de Dezembro de 2011. J f ár /.

tJ- /?'Y~I".! 1
MODULOINTEGRADOR, J"'612762201 1111111111111111111111111111111111 MG""""
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CONTRATO DE CONSTITUiÇÃO DE PORTO SECO DO
TRIANG.tb LTOA

....••~:::'
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ANQRÉ LUIz" M
A SÓcio/Administrador .

MÃ~}~étbE BARSAMJUNQUEIRA

~b

LUIZ GUSTAVOREZENDEBARSAM

Sócio/Administrador
~ c/__

•

•

MODULO INTEGRADOR: J122612762201 "I 111111l1li11111 11111111111 11111 M085172899

3/3



PRIMEIRA ALTERACÃO CONTRATUAL D~ SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA:/
PORTO SECO DO TRIANGULO LTPA

CNPJ:16. 712.516/0001.07 - NIRE:3120960835-3

ANDRÉ LUIZ REZENDE BARSAM, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, administrador de empresas. portador da Cédula de Identidade RG: n° M-3.142.560
SSP/MG, Inscrito no Cadastro de Pessoas Flsicas do Ministério da Fazendà sob n0
057.639.558-70; residenle e domiciliado na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais na
Avenida Claricinda Alves Rezende, 1350, quadra 10, casa 09, Parque do Mirante,
Cep.:38081-793.

•
LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG: n° MG-
4.783.123 SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas ffsicas do Ministério da Fazenda sob nO
719.117.076-04, residente e domiciliado na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais na
Avenida Paulo Brandão, 500, Villaggio Dei Fiori, Cep.:38057-812.

MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA, brasileira, casada sob o regime da
comunhllo parcial de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de identidade
RG: nOM.6.595,254 SSP-MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Flsicas do Ministério da
Fazenda sob nO030.779.216-18, residente e domiciliada na cidade de Uberaba, Estado de
Minas Gerais na Alameda Real, 525, Recanto das Torres, Cep.:38057-01O.

Os sócios, acima qualificados, resolvem neste ato, de comum acordo, pela aiteraçllo do
contrato social, devidamente registrado na Junta comercial de Minas Gerais sob protocolo
12/371.075-8 e NIRE 3120960835-3, nas seguintes condições:

PRIMEIRO - DA AL TERACÃO 00 CAPITAL SOCIAL:

Os s6clos deilberam o aumento do capital social mediante aproveitamento do saido da conta
de lucros acumulados, no valor de R$1.560.000,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta mil
reais), passando capital social para R$3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em
3.000.000 (três milhões) de quotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma. totalmente
integralizado e distribuido proporcionalmente entre os s6cios da seguinte forma:

1/3
1/3
1/3
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1.000.000
1.000.000

TIOO.OOO
3.000.000

ANDRE LUIZ REZENDE BARSAM
LUIZ GUSTA VO REZENDE BARSAM
MARIA LUIZA REZENDE 13. JUNQUEIRA
TOTAIS

SEGUNpO - DA CONSOLlDACÃO DO CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DENOMINACÃO SOCIAUOBJETlVO s'\

r~
~

, ~r48éLl' t1. J p'IiI'Jl '4rO
.,;.;:'IIIc.., b.fNn~.

~/e4'""'D qg,~ -
~ Junta Comerciai do Estado de Minas GeraIs ~ ~~

~Certlfico registro sob o n
ft
5541682 em 09/07/2015 da Empresa PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA, Nlre 31209608353 e protOCOlO 154377350-

02/07/2015. Autenticação. 67F72829EDE92A5DEE6B91A6C7A47AOAACB612. Marfnely de Paula Somflm _ Secretérla~Gernl Para validar este
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.brelnformenO)do protocolo 15/437.735-0 e o código de Ségurança 0921 Esta cópIa foi autenticada
digitalmente e assinada em 14/07/2015 por Marlnely de Paula Bomflm _ Secretária-Geral.

•
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL D~ SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA:
A

PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA / /
CNPJ:16.712.S16/0001-07 - NIRE:3120960B35.3

A sociedade gira sob a denominação social de PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA,
inscrita no CNPJ 16.712.516/0001-07, tendo como objetivo social a prestação de serviços
públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias em estação aduaneira do interior
que será prestado na forma de permissão concedida pela Receita Federal do Brasil que é o
órgão Público titular desse serviço público, armazém geral. transporte de cargas e operador
logistlco e multimodal.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE, FORO, INICIO E DURAÇÃO

,.

••
A sociedade tem sua sede na Av. Cel. Zacarias Borges de Araújo, 530, Distrito Industrial li,
Cep.: 38064-700, nesta cidade de Uberaba - MG, cuja comarca elege seu foro. tendo o inicio
de suas atividades em 09 de dezembro de 2011, conforme contrato de constituição registrado
na Junta Comercial de Minas Gerais sob n° 12/371.075-8, NIRE: 3120960835-3, por tempo
indeterminado .

PARÁGRAFO ÚNICO. FILIAL:

A sociedade poderá criar filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional,
obedecendo às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é R$3.000.000.00 (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (três milhões)
de quotas no valor de R$1,OO (um real) cada uma, totalmente integralizado e distribuido
proporcionalmente entre os sócios da seguinte forma:

ANDR. LUIZ REZENDE BARSAM
LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM
MARTA LU1ZA REZENDE B. JUNQUElRA
TOTA1S

• CLÁUSULA QUARTA. ADMINISTRACÃO/USO DA DENOMINACÃO

A adminlstraçilo e a representaçilo geral da sociedade serilo exercidas pelos sócios em
conjunto ou isoladamente, que terilo para o exerclcio das mesmas a competência e os
poderes a tais funções pejas leis e usos comerciais, exercidas com prudência. empenho e
zelo, sendO-lhes, em consequência, facultado o uso da denominação social em tudo quanto
diga respeito aos interesses sociais, ficando desde já, declarado de nulo efeito o uso da
mesma em documentos estranhos às atividades sociais, como endossos, avais e fianças,
pelos quais responderão individualmente.
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~ Junta Comerciai do Estado de M as Gera :?Ie~~ 4t?h_
~Certlf1CO registro sob o n° 65416 107/2016 da Em ~~co DO TRIANGULO l TOA, Nlre 31209606353 e protocolo 164377350-

,- 0210712015. Autentlcaçao. 67F72829EDE92A5DEE6B9tA6 íf~ CB612. Mannely de Paula Bomflm _ SecretárIa-GeraI. Para validar 8a1e
documento, acesse YNI\,oV.Jucemg mg.gov br c Informe n" do protoco o 15/437.735-0 e o códIgo de segurança Q9z1 Esta Cópia foI autentico da
digitalmente e assinada em 14/07f2015 por Mar1nelyde Paula Bomfim _ Secretaria-GeraI.



PRIMEIRA ALTERACÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTOA:
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA

CNPJ:16.712.516/0001-oZ - NIRE:3120960B35-3

•

•

Para deliberação que digam respeito à oneração ou alienação de bens dos quais dependa o
prosseguimento da atividade social, torna-se necessario o pronunciamento de todos os
quotistas.

CLÁUSULA QUINTA - REMUNERACÃO DOS SÓCIOS

Os sócios pOderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pr6-labore, cuja
importãncla será levada à conta de despesas gerais da sociedade, observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABlLlDADE SOCIAL DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de SUas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - ASSEMBLÉIAlREUNIÃO

Os sócios resolvem neste ato, de comum acordo em unanimidade, que não será realizada
assembléia ou reunião de sócios.

CLÁUSULA OITAVA - EXERCrCIO SOCIAL

O exerclcio social coincidirá com o ano civil, encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano.
ocasião em que será levantado balanço geral para apuração de resultado do exerclclo sendo
o lucro ou prejuízo apurado, distribuldo ou suportado pelos sócios na proporção de suas
quotas de capital.

PARÁGRAFO ÚNICO: A critério da maiOria dos sócios, conforme participação no capital
social da empresa e no atendimento dos interesses da própria sociedade. o total ou parte dos.
lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido
pela Lei n.o. 6.404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA NONA - CESSÃOITRANSFERÊNCIA qUOTAS

Pretendendo um dos sócios retirar-se da sociedade. ceder ou transferir suas quotas a
terceiros, somente pOderá fazê-lo com o consentimento dos outros sócios devendo para isto,
comunicar por carta, as condições e prazo desejado pelas suas quotas, para que os s6clos
remanescentes possam exercer o seu direito de preferência, por escrito, dentro de 30 dias, a
contar da notificação. Decorrido este prazo, sem manifestação dos sÓcios remanescentes, o
cedente poderá alienar, ceder ou transferir suas quotas a quem interessar, bastando para Isto
se valer de comunicação expressa aos demais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FALECIMENTO DE SÓCIO

02/07/2015. Autenticação 67F72829EOE92A5DEE6B91A6C7A47AOAACB612. Marfnery de PaUla Bomflm ~ SecreférlaRGeml Para validar este
documenlo, acesse www.lucemg.mg.gov.bre Informe nO> do pr01(lColo 151<'137.735-0e o c6dlgo de segurança Q9z1 Esta cópia (01aulenUcada
digitalmen!e e assinada em 14/0712015 por Marinely de Paula Bomfim -secretária-Geral. ~'L~"'-
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PRIMEIRA ALTERACÃO CONTRATUAL 0.1} SOCIEoAD.E EMPRESÁRIA LTDA;1
PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA .

CNPJ:16.712.516/0001-07 - NIRE:3120960835-3

O falecimento de sócio não dará causa il extinção da sociedade que poderá continuar com
seus sucessores que serão representados na sociedade pelo inventariante, até que se
homologue a partilha.
Desejando o sucessor ou sucessores do sócio falecido retirar-se da sociedade, feita a
apuração de haveres, aos representantes ou sucessores será feito pagamento que ao mesmo
couber em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias
após a apuração, acrescidas de juros de 1% ao mês.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUCESSÃO DE SÓCIO

•
Nem sucessores nem seus representantes terão direito a cargo na administração da
sociedade, a não ser que já tenham, por outra razão, esles direitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Esta Sociedade rege-se pelo novo Código CIvil, e nas omissões, pelas normas da Sociedade
Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISSOLUCÃO DA SOCIEDADE

A retirada de qualquer dos sócios não implicará na dissolução da sociedade, permitindo ao
sócio remanescente continuar com a sociedade, atribuindo as quotas do antigo sócio em
totalidade ou parcialidade a outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA qUARTA - DECLARACÃO

•

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de.exercerem
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda, que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, conlra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade .

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular, obrlgam-
se a cumprIr o presente contrato.

Uberaba-MG, 03 de junho de 2015.
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Certlflco registro sob o nO 5541682 em 09/07/2015 da Empresa~("QtSE:CODO TRIANGULO LTDA, Nlre 31209608353 e protocolo 154377350 ~
. 02107/2015. Autonllcaçao: 67F72829EDE92A5DEE6B91A6C7A47ADAACB612. Marlnely de Paula Bomf1m. Secrelérla-.Geral. Para validar este

documento, acesse www.Jucemg.mg.gov.brelnformenOdoprotocolo151437.735_0eoc6dlgodeseguranç.a Q9z1 Esla cópia foI autenticada
dIgitalmente e assinada em 14/0712015 por Marlnely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAl. DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA: ~.'
PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA I .j

CNPJ: 16.712.51610001.07 - NIRE:3120960835-3

~.-, ..s--~..----_
LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM

•
&U'VjjzMRi'A LIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA

•

5

~'Junla ComerciaIdoEstadodeMinasGereis
~CertlflcO registro sob o nft 5541682 em 0910712015 da Empresa PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA, Nlre 31209608353 c protocolO 154377350-
- . 02/0712015. Autenllcaçêo: 67F72829EDE92A5DEE6B91A6C7A47ADAACB612. Marlnely de Paula Bomflm _ Secretarie-GeraI. Para validar este

documento, acesse www.Jucemg.mg.gov.bre Informe nO do protocolo 15/437.735-0 e o código de segurança Q9z1 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 1410712015 por Marlne1y de Paula Bomf1m - Secretária-Geral.
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nl 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Validade do Cadastro: 29/11/2017CNPJ / CPF:
• Razão Social/Nome:

Natureza Jurídica:

Domicílio Fiscal:

Unidade Cadastradora:
Atividade Econômica:

Endereço:

Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

16.712.516/0001-07

PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
54011 - Ubera ba MG

153035 • UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRlANGULO MINEIRO
5211-7/01. ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT
AV. CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO 530 - Uberaba. MG

Nada Consta
Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Nívcis.Ya!idªd(>s: _._--
I - Credenciam~nto

11 - Habilitação Jurídica
I1I. Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

-. Receita Validade: 15/11/2017

FGTS Validade: 14/08/2017

INSS Validade: 15/11/2017

Trabalhista Validade: 23/01/2018 httpl/www.tst.jus.br/certidao
N - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/09/2017
Receita Municipal Validade: 21/08/2017

VI - Q1alificação Econ6mico-Financeira - Validade: 31/05/2018

índices Calculados: SG = 5.30; LG = 1.65; LC = 2.42

Patrim6nio Líquido: R$ 8.624.101,89

Esta dt=cIaração é uma :<>implesconsulta não tem efeito legal.

Emitido em: 07/08/201714:41
CPF: 288.614.266.20 Nome: PAULO DOS REIS DE CARVALHO
Ass: _

I de I
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07/08/2017 003715371
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DEJUSTiÇA DOESTADODOAMAZONAS

'Comarca de Manaus

C E R T I DÃO DE D 1ST R I B U I C Ã O
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO N°; 003715371 FOLHA: 1/1

•

•

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos na Comarca de Manaus,
no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no periodo de 20
anos anteriores a data de 04/08/2017, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

SB PARTICIPACÔES SOCIETÁRIAS LTDA, residente na AVENIDA COSME FERREIRA,
1877, SALA é, ALEIXO, CEP: 69083-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ:
22.617.0 90/0001-05. *****************************************************************************

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias,

Manaus, segunda-feira, 7 de agosto de 2017,

PEDIDO N":
003715371
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
UBERABA

•

•
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CERTIDÃO CíVEL DE FALI::NCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CIVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva 1 Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA
CNPJ: 16.712.516/0001-07

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da intemet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a tituiaridade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Esta'do de Minas Gerais
(htlp:llwww.tjmg.jus.br). pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex-
Projudi);

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 24 de Julho de 2017 às 17:16

ti) ,

UBERABA, 24 de Julho de 2017 às 17:17

Código de Autenticação: 1707-2417-1701-0637-7808

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (WNW.tJrng.Jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
(AUTENTICAÇÃO 2 Informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possivel adulteração ou tentativa
de fraude.

1 de 1
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
UBERABA~
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CERTIDÃO CíVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CIVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva 1 Suspensiva, Faiência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PORTO SECO DO TRIANGULO
CNPJ: 16.712.516/0001-07

,-

, ', .

UBERABA, 22 de Agosto de 2017 às 09:59

Código de Autenticação: 1708-2209-5931-0853-4854

•

•

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo '
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br). pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; \ 1

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça ~.
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos i
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- :'
Projudi);

A presente certidão NÃO EXCLUi a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 22 de Agosto de 2017 às 09:59

" I
~

r/,::?/.,r ..j
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Para validar esta certidão, acesse o srtio do TJMG (www.ijmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
IAUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adultemção ou tentativa . f
de fraude,

1 de 1

~"

http://www.tjmg.jus.br.
http://www.ijmg.jus.br


1

TERMO DE ABERTURA

Contém este Balanço Patrimonial, 0010 péginas n'umeradaS seguidamente por sistema de
processamento de dados, do N° 0001 a 0010 e serviré para O lançamento das OperaçOespróprias
do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

•

•

Empresa:

Bairro:
CEPo

Cidade:

CNPJ:

Órgão de Inscrição:

N° da Inscriçao:

SB PARTICIPAÇÕES SOCiETÁRIAS LTDA
Endereço: AVENIDA COSME FERREIRA, 1877 SALA C

ALE'IXÓ,

69083.000
Manaus-~AM
22,617,090/0001'05
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

13200658612

Manaus, 31 de dezembro de 2016

\

CONTADOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 11:10 SOB N° 20170250261.
PROTOCOLO: 170250261 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VRRIFICAçXO:
11703007880. NIRE: 13200658612.
SB PARTICIPAÇÕES SOCrETARIAS LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/08/2017

www.empres8supertacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos
Informando seus respectivos códigos de verificação roopo.tivooportOiO'~

http://www.empres8supertacil.am.gov.br


2

58 Participações Societãrias LIda
CNP.J: 22.617.09010001-05
NIRE 13200658612
Avenida Cosme FerrCira. 1877 M SALA C- Aleixo
Cep: 69.083.000. ManallslAM

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2016
(Exprc..'lsos em reais)

2016
RS

•

•

CIRCULANTE
DislJOnfvel
Adiantamentos fi ,Funcionários
Adiantamentos' fi Fornecedores
Outros Valores

Total do circu'lantc

NÃO CIRCULANTE
Emprcstimos e Transf. Empresa Coligada
Participações em Controladas
ImobilizAdo, liquido

Total do nno circulllnte

TOTAL

SB P rlkiPal~~'iotictárin
Sergio ~~rto Mcio Bring I
CPFylf6,576.592-91
A"níinistrodor

í

866.741,79
161.178,60
71.225,00
898.901,85

1.998.047,24

2 j 8.746.004,99

218.746.004,99

220.744.052,23

yj.

A validade deste documento. se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO o REGISTRO EM 04/08/2017 11:10 SOB N- 20170250261.
PROTOCOLO: 170250261 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VBRIFICAçXO,
11703007880. NIRE: 13200659612.
5B PARTICIPAÇÕES SOCIBTARIAS LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL

MANAUS. 04/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

http://www.empresasuperfacil.am.gov.br
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"
SB Participações Societárias Ltda
CNPJ: 22.617.090/0001-05
NIRE 13200658612
Avenida Cosmc Ferreira, 1877 ~SALA C- Aleixo
Cepo 69.083-000 - Man.u,/AM

/'

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM31 DE DEZEMBRO 2016
(Exprcssos em rcais)

J";yl
j

re.pecrivo. portai.. f
~

12.961,62
69.652,39

526.486,07

609.100,08

220.144.052,23

107.341.168,15
220J 34.952,15

112.793.184,00

2016
lU

WD .Matéd de Oliveira
CPF 610. 41.192-49
CRCIAM 013351/0-0
Contador

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRBTÁRIO~GERAL

MANAUS, 04/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

CERTJoICO o REOISTRO EM 04/08/2017 11,10 SOB N' 20'702'02".
PROTOCOLO: 170250261 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VBRIFICAçlO:.
11703007880. NIRE: 13200658612.
SB PARTICIPAÇÕBS SOCIETARIAS LTOA

PASSIVO

TOTAL

CIRCULANTE
FOl'necedores
Úbrignções tributárias
Salários e-cnéarg~s:soci8is
Dividendos prop'ostos

Total do circLiIHn~e

;yt( . \
SBPa, . ipalõe,sociJ ih,l
Scrçi Roberto Melo Bri gel
C F: 416.576.592-91
dministtndor

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Càpital ',s'ocial
Reserv.RS de capital.
LucroslPrcjuizos Aeumulàdõs

Total do patrimônio líquido

NÃO CIRCULANTE
EmpresUmos e Transt Empresa Çoligilda

Totàl do não circulante

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nOD
Informando seus respectivos c6digos de verificação

•

I

I

http://www.empresasuperfacil.am.gov.br
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SB Participações SocleláriasLlda
CNPJ: .22.617.09010001-05
NIRE 13200658612
Avenida Cosmc Ferreira, 1877 - SALA C- Aleixo
Cepo69.083-000 - Mo.au,IAM

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2016
(Expressos em reais, exceto ptejliízo por"-eôta)

• EQUlVALENCIAS PATRIMONIAIS
(-) Deduções da receita

RECEITA LIQUIDA

2016
]!i

111.684.220,97

lU .684;220,97

1.563.475,58
2.339.026,08

3.228,20
431.322,96

'" "acedo Oliveira
, CPF 670.141.192-49
CRClAM 01335110-0

Contador

U 1.684.220,97

4.343.052,82

107.341.168,15

107:341.168,15

107.J41.168,15

(-) Custo dos produtos vendidos

RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL

LUCRO OPERACIONAL

RESULTADO FINANCEIRO
(+ ) Outras Receitas
( - ) Despesas Financeiras

Total

CER I~ICOo REGISTRO EM 04/08/2017 11:10 SOB N° 20170250261.
PRotOCOLO: 170250261 DE 04/08/2017. CÓOIGO OE VBRIFICAçXO;
117b3007880. NIRE: 13200658612.
5B PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTOA

\ Milton Aurélio Rosas Gomes
" SECRETÁRIO-GERAL

MANAUS, 04/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Imposto de renda e contribuíçllo sociai

LUCRO BRUTO

RESULTADO OPERACIONAIS
Despesas administrativas
Despcs:IS Pessoais
Despesas tributárias
Despesas Operacionais

LUCRO LíQUIDO DO EXERCíCIO

~. LUCRO LíQUIDO POR QUOTAS - EM R$

~ ~ (
~(~'JY1' , (

5B Parti ações5nd'larlap ,J
Sergi obertO Melo Brmgel
CP : 416.576.592-91

rninistrador

•

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade
Informando seus respectivos c6digos de verificação nos respectivos port.is. ~

http://www.empresasuperfacil.am.gov.br
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SR Pftrticipaç.ões Societárias Ltdn
CNPJ: 22.617.09010001-05
NUm J 32006586 12
Avenida Cosme FerreirA, 1877 ~SALA C. Aleixo'
'Bnlrro Aléixo
Cel" 69.083-000 - Manau,lAM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2016
(Expressos em reais)

•
Saldos em 31 de dezembro de 2016

Lucro líquido do exercício
Divindendos propostos

Saldos em 31 de dezembro de 2013

Capital Lucros
social acumulados Total
R$ ~ ~

112.793.784,00 112.793.784,00

107.341.168.15 107.341.168,15

112.793.784,00 107.341.168,15 220.134.952,15

9.'
{(,

Retlmh~ço piu SEMELHANÇA I fllTIlJ d~
SERGIO ROBDTO MELO BRINGEL
DOufi Em Tutt:'I'lu,bcdl ~~dade DlUrrlO:-IO)/0812
:En\ILidoper, JESSlCA KAROUNE M. DE ÁtmRADE~ ESC
AlITORlZADA
SELO El.EI1I.6mCO'OEFlECAUZAÇ.ÃÓ. tJAM. N
RECF1RCJ04ISl12Z4El Wl>81P013P72
VaHd! o S!Jo tidI!Jlo,pONlnloa:il (.Qm,bI'. PIÍ:iQ: RS 6,00

As notas explicativas siio parte integrante das demonstrações financeiras.

We acedo de )lWeira
C 670.14J.192-49
CRCIAM 01335110-0

Contador(

\I

Ii'j ,

\11 :í ~\. 7", /
SBP.~Zções sLLtd.
CPF:.4Í6.576.592.it J !/
Ad~'nistrador•

CERTIFICO o REGISTRO EM 04/0B/2017 11:10 SOB N° 20170250261.
PROTOCOLO: 170250261 DE 04/0B/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703007B80. NIRE: 1320065B612.
SB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO.GERAL

MANAUS, 04/0B/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso. fica sujeito ã comprovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificaç60

http://www.empresasuperfacil.am.gov.br
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58 Participações Societárias Ltda
CNPJ: 22.617.09010001-05
NIRE 13200658612
Aycnida Cosme Ferreirfl, 1877 - SALA e- Aleixo
Cep: 69.083-000 - ManauslAM

INDlCADORF,s PA'RA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇõES 'F,INANCEmAS',EM 31 DE DEZEMB'RO"DE 2016

INDICAoon.ES ECONÔMICOS FÓRMULAS 2016

ES11nJTURA DE CAPITAIS

0,03
9,97
1,00
0.99
0,99

0.51
1,00
),00
0,96
0,49
0.49

3.28
3.28
3,28
1,42

'f)acedo d Oliveira
CPF 670.141.192-49 . ,
CRCIAM 013351/0.0

Contador

522..205,37
1.388.94',16
866.741,79

AC. ~l~lIonlbmrlítde~. PC
AC- PC
NC. Cnllithl de Giro UlJui~o

Exíg'~'d Total I Piltr1mllnio LrquidO
PAlrlm~nlo Liquido' Ativo Totol
PC/PC+PELl"
AP/PL
AP I PELp + VI.

VendASLlquidn, I AII\'o1'olal
t.uc.ro Bruto / V~nd,u nrllln~
l..ucl"oBruto! VendR$ Uquldl1s
Lucro Liquido I VendAS Uquidll~
Lucro LIquido I Ativo Totnl
!.Arero Uquido/ PIltrinl6nio Liquido.

.AC+ARLP IPC+ PELP
Ac II'e
.(AC • .E~toque) I PC
lHSP IPC

X
I
i

CBRTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 11:10 SOB N° 20170250261.
PRÓTOCOLO: 170250261 DE 04/08/2017, CÓOIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703007880. NIRB: 13200658612.
SB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTOA

Ntceuidlu1c de CRJlltIIl de Giro
Capltnl de Gim Uquido
T~lIurltrln

Giro do Allvo
Mnrgcm Bruto !J Rec:citn Brulfl
M:'Il"jtem8rutn ~ Rl'Cdtn Líquido
l\1arg~fIIl.£qllldQ
Rcntnbilidtldc dn Ativo
RCl1whllidnde do PatrimÔnio Líquido

PnrtieipflçJIo clt',Capitni.s de Tcrt:ciro~
Capitll1l7.tlçâó
COml){t!llçAodo Endh'i~llmcnto
Ilt1oblliiflçAO do Pntrimônio LIquido
IrúOlJilizo.;no dos RCCUrTms Nüu-ClIrrcnte.'

Liquldcz Gtral
Liquldez Corrente
1.iquidczStea
Liltktid(,1.lm~dillifl

RE"""ARIUDAD[

LlQUlDEZ OU SOI ..•VtNCL-\

OUTROS Ji'l.'IJICADOR};S

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRET~RIO-GERAL

MANAUS, 04/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

LEGENDA:

pc- Passivo Circulnnte, PEl.P - Passh'o -Exiglv~1 Longo Proi'.o. AT - Ativo Total,.PL _ Patrimônio Liquido, AP _ Ativo, Pcrtnl\nentc.
AC - Alivo Circulllntt. ARLP - Ativo Realizável. ,ongo Pmzo, DTSP- Disponlvel, EST _ Estoque. NC .•Necessidlldc eleCnpiod.

•

•

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçio de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificaçio

http://www.empresasuperfacil.am.gov.br
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S8 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTbA
CNPJ 22.617.090/0001-05
Nire 13200658612
Avenida Cosme Ferreira, 1877 SaJaC - Bairro Alei)(o
CEP 69.083-000 - Manaus'Am

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2016. (Em R$).

1. CONTEXTO OPERACIONAL.

•
A SB Participações Societárias LIda, com sede em 'Manaus/Am, fundada em 2015, com atlJaçao no
mercado interno, dedica-se a outras sociedades de participações, exceto holdings.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONStRAÇÕES CONTÁBEIS E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo às disposições da Lei nO11.638/2007 e demais
disposições legais em vigor, ressalvadas as avaliações a valor presente por seus valores irrelevantes.

As principais práticas contábeis adotadas peia sociedade sao:

a) O resultado das operaçõe's pejo regime contábil de competência de exerci cios;

b) Os titulas e valores mobiliários, registrados como caixa e equivalentes, são representados por
aplicações com prazo inferior a .90 dias. As aplicàções remanescentes, com vencimento superiores a 90
dias, estão registrados a valor justo e apresentados como "Investimentos a curto prazo";

c) Os direitos realizáveis e as obrigações venciveis após os 12 meses subseqüentes à data das
demonstrações contábeis sao considerados como nao circulantes;

Disponibilidades 2016
Caixae t>.~nc()s 866.74] 79
Totais 866.741.79

d) Os valores a receber sao 'registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos titulas
representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis,
deduzidos de provisao para cobrir eventuais perdas na sua reaiizaçao;

3. CAIXA E EQUIVALENTES•

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 11llO SOB N° 20170250261.
PROTOCOLO: 170250261 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇKo:
11703007880. NIRB: 13200658612.
se PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SBCRETÁRIO-GERAL

MANAUS, 04/08/2017
www.empresssuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos rospectivos portais. ~
Informando saus respsctivos códigos de verificação ~

http://www.empresssuperfacil.am.gov.br
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4. PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS ',.

8

As Participações em controladas, das atividades são avaliados pelo valor original. A provisão para créditos
de liquidação duvidosa é constituída com base em critérios fiscais de acordo com a Lei 9.430/1996:

Particlpacões em Controladas 2016
Controladas 218.746.0049<

lTotals 2'18.746,004,99

6. FORNECEDORES

•
a) Forne.cedores - Referem-se, principalmente. a obrigaçOes com fornecedores de mercadoria pra

revenda, de bens de Imobilizado, intanglvel e diferido, contratação de serviços de publicidade,
marketing. fretes, aluguel e condomínio:

Contas a oaaar 2016
Fornecedores 12.961 6'

Totais 12.961,62

6. PATRIMÓNIO LÍQUIDO

a) Capital social:

o capital social é de R$ 112.893.784,00. composto conforme a seguir:

Vaior(R$)
56.446.892,00
58.446:892,00

112.893.78400

Wec
CPF 670.1'11.192-49
CRCIAM013351/0-0
Contador

Quotas
56.446,892
56.446.892

112.893.784

\

Sócios'
Sebastiãó.RamiloSUlca0Bringel
SergioRobertoMeloBrlngel
Totais

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2017 11:10 SOB N" 2017025orcd'"PROTOCOLO: 170250261 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFlCAÇÃ
11703007660. NIRB: 13200656612.
SB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes ~
SECRETÂRIO-GERAL

MANAUS, 04/08/2017
www.empresasuperfacil.am.gov.br

•

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificação

http://www.empresasuperfacil.am.gov.br


•

•

. CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL • ... Page 1 of 1

"CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CE~TIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICA que o profissionàl identificado no presente documento encontra-se em situação
REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com
as suaS prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.o
9.295/46.

Informam.os que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações
que. posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não
àtesta a.regularidade dos trabaihos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM

certidão h.o; AM/2017/00003199
Nome: WECYSGLEY MACEDO DE OLIVEIRA CPF: 670.141.192-49
CRCJUF n,a AtM>13351/0 Categoria: CONTADOR
Validado: 26.09.2017
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO

Confirme a existência deste documento na página WWW.crcam.org.bt. mediante número de controle a
seguir: .

CPF: 670.141.19249 Controle: 1881.4646,6215.7470

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2 17 o
PROTOCOLO: 170250261 DB 04/08/2g17.1~6~~~O~ENVE;~;~g:;~2~1.
11703007880.NIRE: 13200658612 ~.O.
SB PARTICIPAÇÕBSSOCIETARIAS LToA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 04/08/2017

www.ampresosuperfacil.am.gov.br
A Ilttn;l/www3.cfc.órg.brlscripts/SQL dhpv03AM.dll/login
vai ,aáae deste documento se i fl, ~~~~;:~dO ~a sujeito âicompr~vação de sua autenticidade noseus respect vos codigos de verificação

28/06/2017
respectivos portais.

.~
I.

http://WWW.crcam.org.bt.
http://www.ampresosuperfacil.am.gov.br
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TERMO DE ENCERRAMENTÓ

Contém este Balanço Patrimonial, 0010 páginas numeradas seguidamente' por sistema de
processamento de dados, do N° 0001 a 0010 e servirá para o lançamento das operações próprias
do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

• Empresa:

Bairro:
CEP:
Cidade:
CNPJ:
Órgêo de Inscrição:
NlI da Inscrição:

SB PARTICIPAÇÓES SOCIETÁRIAS LTOA
Endereço: AVENIDA COSME FERREIRA, 1877 SALA C
ALEIXO,
69083-000
Manaus -AM
22.617.09010001-05
JUNTA CÓMERCIAL DO ESTADO DOAMA20NAS
13200658612

Ma"aus, 31 de dezembro de 2016

v

WEC'I
CPF: 670.1 1.192.49
CRCIAM 013351/0-0
CONTADOR

CERTIFICO o REGISTRO EM 04/08/2017 11:10 SOB NO 20170250261,I....~~ PROTOCOLO: 170250261 DE 04/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I

~ 11703007880. NlRE: 13200658612.~JI .1' SB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

~
JUCEA. Milton Aurélio Rosas Gomes
, SECRETÁRIO-GERAL

_.' MANAUS, 04/08/2017
www.empresaeuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos rospectivos portais.
Informando .eua reepectivoe c6digo. de verificeção ~

http://www.empresaeuperfacil.am.gov.br
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão Página I de I

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL
S8 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTOA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
S8 PATRIMONIO LTOA

I I COMPLEMENTO
SALA: c;

I NÚMERO
1877

I MUNlclPIO
MANAUS

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 27/05/2015

NÚMERO DE INSCRIÇAO
22.617.090/0001.05
MATRIZ

CÓDIGO E DESCRIÇAo DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
64.63-8-00 - Outras sociedades de participaçao, exceto holdings

CÓDIGO E DESCRIÇAo DAS ATIVIDADES ECONOM1CAS SECUNDÁRIAS
Não informada

COOIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA, JURlolCA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I LOGRADOURO
AV COSME FERREIRA

ICEP I I BA1RROIDISTRITO
69.083-000 . ~A_L_E_IX_O _

•

•

ENDEReço ELETRONICO
CONTABIL@BRINGELGRUPO.COM.BR

I ~"'~ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

.1 SITUAÇÃO CADASTRAL
. ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I ~JTUAÇÃO ESPECIAL
, .."'-"'",'"

TELEFONE
(92) 2126-4000 I (92) 2126-4020

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/0512015

I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL.................. """,

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/08/2017 às 15:25:45 (data e hora de Brasllial. Páaina: 1/1

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 07/08/2017

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuri dica/CNP J/cnpjreva/impressao/Im prime... 07/08/2 017 tr

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuri
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TITulO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**-**-

II~G
I COMPLEMENTO

DATA DA SlnJAÇÃO CADASTRAL
09/08/2012

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*111*_111"

I MUNICípIO
UBERABA

I TELEFONE
(34) 3338-4452

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL 09/08/2012

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL 11

NOME EMPRESARIAL
PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

LOGRADOURO
AV CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO

CÓDIGO E DESCRIÇAo DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
52.11-7-01 - Armazéns gerais. emissão de warrant

c DIGO E DESCRIÇAO DAS ATNlOADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, Interestadual e
internacional
52,50-8-05 - Operador de transporte multlmodal - OTM

CÓDIGO E DESCRIÇAo DA NATUREZA JUR(OICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

NÚMERO DE INSCRIÇAo
16.712.516/0001-07
MATRIZ

ENDEREÇO ELETRONICO
A TYVUS@TERRA.COM.BR

I ;~2:;FEDERATIVO RESPONSAvEL (EFR)

I SITUAÇÃO CADASTRAL
. ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

I ~ITUAÇÃO ESPECIAL
, 111111_*111111*

•

•

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/08/2017 às 16:32:35 (data e hora de Brasllia). Páaina: 1/1

@ Copyright Receita Federal do Brasil- 07/08/2017

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJ uridi ca/CNP l/ cnpj reva/impressaolImprime... 07/08/2 O17

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJ


07/08/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

."1

11,'0., .
f •

PREFEITURA DE MANAUS

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I IInscrição Estlldual

DATA DA SITUAÇ o C..••.DASTRAL
22/08/2015

IDATA DA SITUA.ÇÃO ESPECIAL....

ICNPJfCPF:
22.617.090/0001-05

NUMERO DE INSCRIÇAO
22244501

NOME EMPRESARIAL
SB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

IDATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
07/08/201715:46 .

C DIGO E DESCRI o DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL
646380000 -17.11.15%. OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLD1NGS

ILOGRADOURO ICOMPLEMENTO
AVN COSME FERREIRA ,SALA C

ICEP I IBAIRROlDlSTRlTO IMUNlclPlo
,69083-000 ALEIXD MANAUS

ISlTUAÇAQ CADASTRAL
AnVA

ISITUAÇÃO ESPECIAL

,****•
.www.informe.issqn.com.br

@ 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no slte,Cllque aqui •

•

http://www.informe.issqn.com.brlsitCadCons.cfm ?print=yes&ds= 1&mobi=22244 501&pid= 2524 1/1

~

http://www.informe.issqn.com.br
http://www.informe.issqn.com.brlsitCadCons.cfm


Prefeitura Municipal de Uberaba

CADASTRO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

PORTOSECO DO TRIANGULO LTDA

IINSCRlÇÃO ESTADUAL

I 0020136100090

NOME DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTOSECODO TRIANGULO LTDA

CME_NT_O J
I~
I.~

IMUNICIPIO

,UBERABADISTRITO INDUSTRIAL
BAIRRO DISTRITO

CEL ZACARIAS BORGESDE ARAÚJO

[CEP
• 38064-700

C6DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

20.01 Serviços portuários, ferroportuárlos, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de

I CÓOIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE PRINCIPAL

5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant

,
'CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE SECUNDÁRIO

1

5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM
4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e

I internacional

•
ISITUAÇÃO CAOASTRAL

Ativo

I
SITUAÇÃO ESPECIAL

Nenhum

Data EIHorário de EmlssAo: 07/08/201710:01:43

_____ 1

, I



a- MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Página 1 de I

•

•

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTOA
CNPJ: 22.617.090/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 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; e

2. não constam inscrições em Olvida Ativa da União 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 direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <hltp://www.receita.fazenda.gov.br> ou <hltp://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:36:07 do dia 11/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2018.
Código de controle da certidão: 4C85.3301.0470.9DDA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento .

http://www.receita.fazenda.gov.br/A pIicacoes/ ATS PO/Cert idao/CndCon junta InterlE ...

http://www.receita.fazenda.gov.br/A
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•

ta MINISTÉRIO DA FAZENDA
. . . Secretaria da Receita Federal do Brasil

c. Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIvIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA
CNPJ: 16.712.516/0001.07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabiiidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Olvida Ativa da União junto á Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é váiida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos púbiicos da administração direta 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 allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de juiho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htlp://www.receita.fazenda.gov.br> ou <htlp://www.pgfn .fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:30:57 do dia 11/07/2017 <hora e data de Brasiiia>.
Válida até 07/01/2018.
Código de controle da certidão: 8D81.5D92.D9CD.BFBC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento .

$ 1/1
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07108/2017 Certidão Negativa

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

CERTlDAO NEGATIVA DE PÉBITOS

Válida alé 06/09/2017

Certidão ND

22924310

Data e Hora

07/08/2017
1:51 :34 PM Hs

s9

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ

ATIVIDADE

S8 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
AV COSME FERREIRA, 1877SALA C, ALEIXO, MANAUS-13
22.617.090/0001-05
HOLDINGS DE INSTITUiÇÕES

•

•

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico que de
acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Divida Ativa do Estado do Amazonas,
correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima
identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui lodos os débitos
inscritos ou não na Divida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidãol consultar: http://w\Vw.sefaz.am.gov.br
Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz

http://online.sefaz,am .9 ov.br/certid aoneg ativa/CertNeg_ Certid 8002 .asp

/J'
M&f 1/1 .

http://online.sefaz,am
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

60

•

•

CERTIDÃO EMITIOA EM:
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 13/06/2017

Negativa CERTIDÃO VAUDA ATÉ:
11/09/2017

NOME/NOME EMPRESARlAL: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002013610.00- CNPJ/CPF: 16.712.516/0001-07 SITUAÇÃO: Ativo90

LOGRADOURO: AVENIDA CORONEL ZACARlAS BORGES OE ARAUJO NÚMERO: 530

COMPLEMENTO: BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 38064700

DISTRITO/POVOADO: MUNldpIO: UBERABA UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual elou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratuf;a de escritura ~úbllca ou re~istro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de Inventário ou de arro amento, de sentença em a9.io
de se'paraçao judicial, divórcio, ou deyartilha de bens na união estável e de escritura pública de
doaçao de bens im6veisL esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empres~ alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívi a Ativa.

I IDENTIFICAÇÃO I NÚMERO DO PTA I DESCRIÇÃO I
I I

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em WWW.fazenda.mcPc.gOv.br => certidão de débitos tributários =>

certificar ocumentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000212754617

~.~
https:/NJww2.fazenda.mg.gav.br/sol/ctrl/SOUCDT/DETALHE_746?ACAO=V1SUAUZAR&numProtocolo=2017070194247&autet1ÜcacaoModel= rOOABXNy... 1/1

http://WWW.fazenda.mcPc.gOv.br


~ PREFEITURA DE MANAUS
ViiJ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÁOE CONTROLE INTERNO - SEMEF

Gl

CNOH' -----,

42462/2017
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Trfbutos•

CONTRIBUINTE: S8 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTOA

ENDEREÇO: AVN COSME FERREIRA, 1877, SALA C, ALEIXO, 69083000
INSCRiÇÃO MUNICIPAL: 22244501
CNPJ/CPF: 22617090000105

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBiTOS lançados
relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data .

Manaus, 08 de Junho de 2017.

••••• NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS •••••
••••• NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS •••••

• Certidão expedida com base no Decreto nO.7007/2003 ele Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 06/09/2017

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DIvIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO
REFERENTES A PERfoDOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO CND W42462/2017

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite O Portal de Informações e
Servições SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/).
A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Municipio de Manaus no CNPJ/CPF do
contribuinte acima qualificado.

http://semefatende.manaus.am.gov.br/.


2310812017 Emissão De CND

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Identificação do requerente

Nome:
CNPJ:
Endereço:

•
PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA - Pessoa: 466.089
16.712.516/0001-07
AV. CEL. ZACARIAS BORGES DE ARAÚJO, 530
DISTRITO INDUSTRIAL II UBERABA - MG

CERTIFICO para fins de comprovação de quitação de tributos municipais que até a presente data, não
constam débitos tributários e/ou fiscais em nome do contribuinte supra qualificado, perante esta Fazenda
Municipal. E, para constar foi extraída, por intermédio da Internet, esta certidão NEGATIVA.

Esta certidão tem validade até 21/UI2017, não prevalecendo sobre Certidões emitidas posteriormente.

A Certidão NEGATIVA ora fornecida, não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo,
os débitos que venham a ser apurados, ainda que anteriores a data de sua expedição, conforme faculta o
artigo 258 do Código Tributário Municipal.

Aspectos técnicos de validade:

Código de controle: Ou8rl p6b2
Emitida em 23/08/2017 às 02:32:07

~
A autenticidade desta, pode ser verificada na seguinte página na internet:

http://www.uberaba.mg.gov.br

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

CODnm • Tccnologin da Informaçiio

i Imprimir I[ Fechar I

http://servico.uberaba.mg.gov.brltributos/cnd/CertidaoNegativa.php?hora=023207 &data=23082017 &Cod=OuBr1 p6b2

~.

r
~ 1/1

http://www.uberaba.mg.gov.br
http://servico.uberaba.mg.gov.brltributos/cnd/CertidaoNegativa.php?hora=023207
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

63

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

2261709010001-05
58 PARTICIPACOES SOCIETARIAS
AV COSME FERREIRA 1877 SALA: c; 1 ALEIXO 1 MANAUS 1 AM 1
69083-000

•

•

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 09/08/2017 a 07/09/2017

Certificação Número: 2017080909125455258109

Informação obtida em 09/08/2017, às 09:12:55.

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

~ W
https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=25324267&VARPessoa=25324267&VARUf=AM&V...1/1

http://https;/Iwww.sifge.caixa.gov.brlEmpresa/Crf/Crf/F
http://www.caixa.gov.br
http://https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=25324267&VARPessoa=25324267&VARUf=AM&V...1/1
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07/0812017 hllps:llwww.sifge.calxa.gov.brlEmpresafCrflC rf/FgeCFS ImprlmlrPapeLasp ?VARPessoaMatrlz= 19814631 &VARPessoa= 19814631 &VAR Uf .. _

lIIIl:!mB lII'lim1i1II

CAIXA
CAIXi\'EtCONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

16712516/0001.07
PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA
AV CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO 530/ DISTRITO
INDUSTRIAL / UBERABA / MG / 38064-700

•

•

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 04/08/2017 a 02/09/2017

Certificação Número: 2017080403515615243853

Informação obtida em 07/08/2017, às 11:28:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br

ri
~~ .

1\ ,fi
htlpS:/lwww.sifge.caixa.gov.br/EmpresaICrf/Crf/FgeCFSlmprImirPepeJ.asp?VARPessoaMatrlzolg814631 &VARPessoao 19814631 &VARU[oMG& ~ 1/1 V

http://hllps:llwww.sifge.calxa.gov.brlEmpresafCrflC
http://www.calxa.gov.br
http://htlpS:/lwww.sifge.caixa.gov.br/EmpresaICrf/Crf/FgeCFSlmprImirPepeJ.asp?VARPessoaMatrlzolg814631
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 22.617.090/0001-05

Certidão nO: 128998883/2017
Expedição: 17/05/2017, às 16:50:42
Validade: 12/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição .

Consolidação das Leis do
de 7 de julho de 2011, e
do Tribunal Superior do

que SB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
NÃO CONSTA do Banco Nàcional de. Devedores22.617.090/0001-05,

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440,
na Resolução Administrativa n° 1470/2011
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

Certifica-se

•

•

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a c)lstas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do ~ /
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. JV

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br
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•

•

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.712.516/0001-07
Certidão nO: 134954691/2017
Expedição: 07/08/2017, às 09:53:30
Validade: 02/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição .

Certifica-se que PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.712.516/0001-07, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndl@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndl@tst.jus.br
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