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PROCURAÇÃO   

Por este instrumento narlit-111121-  df-= Procuração, a UCRANANA ca.77,1_ LI',  7  
CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ 
34.398.108/0001-04, situada na Rua Mauro Pinheiro, n° 129/- Vila Ferroviária, CEP: 
14.802-355, na cidade de Araraquara, Estado de São P  lo,  através de seu sócio 
proprietário, Sra. Claudete Guilouski, brasileira, empr ária, portadora do RG n. 
8.801.5/ 541-8 SFSP-PR e rPF n. 014944All9-99,  nn  eiee constitui seu bastante 
Procurador o Sr. VALMIR APARECIDO TREVISOLI, brasileiro, portador do RG n. 
17.357.985 SSP/SP e inscrito no CPF n. 057.372.528-41 a quem confere amplos 
poderes para representar a UCRANIANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 
perante a Prefeitura do Município de Américo Brasiliense, no Estado de São Paulo, 
no que se referir a TOMADA DE PREÇOS N.° 0003/2022 — PROCESSO N° 
0016/2022, sendo o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECiALiZADA PARA 
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO 
BRASILIENSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS, 
conforme especificações do memorial descritivo e demais anexos, com fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, 
dArgRidesiCarg:R de materiais, Eprz necessários á execução dos E-,,,rvigr,s conforme 
especificado no memorial descritivo, na planilha orçamentária básica revisada e 
demais anexos que compõem o Edital, com poderes específicos para tomar qualquer 
decisão durante todas as fases da TOMADA DE PREÇOS, inclusive apresentar 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HAEW I17-AcAO, os envelope-s PROPOSTA DE PREÇOS elou DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, caso necessário, formular verbalmente lances 
ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, se houver, desistir verbalmente de formular lances 
ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução do prego, desistir 
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame,  em nome da Outorgante. A presente Procuração é válida até 
o dia 7 de março de 2023. 
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Ucraniana 

CARTA CREDENCIAL 

TOMADA DE PREÇOS N.2  0003/2022 

PROCESSO N2  0016/2022 

Ao 

Setor de Licitações 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense - SP 

Objeto: objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO DE 

PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO RASILIENSE. 

Pelo presente, designo o Sr. Valmir Aparecido Trevisoli, portador do R.G. n2. 17.357.985 

SSP/SP para representante desta empresa, estando ele credenciado a responder junto 

a V. Sa(s). em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, 

habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de 

habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em 

referência. 

Araraquara, 	 
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"l'Ì WWr'gr  Atit3aag:at - P

R
O

IB
ID

O
 P
IA

ST
If

IC
A

R
 

	 °MAMMA° 

1'30/07/2071  

eN 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSFORMACAO DE EMPRESA RIQ 

EM SOCIEDACE LIMITADA  

UCRANIANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  

Palo 	presente 	instrumento 	particular, 

CLAUDETE GUILOUSICI, brasileira, natural de PrudentbpoliS - PR, nascida em 

13/09/1981, solteira, maior, portadora da cédula de identidade RG no 8.801.831-

8/SESP7PR, expedida em 11/08/1999, e do CPF  ho  034.944.409-99, residente e 

domicili a, 6 Rua Mauro Pinheiro no 120, Apto 43B, COnd, Residencial Costa do 

Sol, Vila Ferroviaria, CEP: 14802-355, Araraquara - SP, titular da empresa 

individual, CLAUDETE GUILOUSKI 03494440999, com sede na cidade de 

Araraquara, Estado de São Paulo, 6 Rua Mauro Pinheiro no 120, Vila 

Ferroviária, CEP: 14802-353, inscrita na Junta Comertial do Estado de São Paulo 

sob o NIRE: 3583700270-1 e no  CNN  sob no 34.398,108/0001-04, fazendo 

uso do que permite o § 30  do  art.  968 da Lei no 10.406/2002, com a redação 

alterada pelo  art.  10 da Lei Complementar 110  128/2008, ora transforma seu 

registro de EMPRESÁRIO, passando a constituir ó tipo jurídico SOCIEDADE 

EMPRESARIA LIMITADA, conforme o que prevê os paragraftis 10  e 20  do artigo 

1052 da lei 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

A sociedade gira sob o nome empresarial de: 

NIANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

CLAUSULA 

A sociedade terá sua sede na cidade de Araraquara, 

Estado de São Paulo, h Rua Mauro Pinheiro no 120, Apto 438, Cond. 

Residencial Costa do Sol, Vila Ferroviária, CEP: 14802-355. 
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CLAUSULA TERCEM.A. . 	_ 

A sociedade pOderá a qiiiiqiier tempo, abrir ou fechar 

filial ou outra dependência mediante alteragao contratual devidamente assinada 

pelo sócio. 

CLAUSULA QMARTA 

A sociedade terá por objeto explorar o ramo de 

SER VIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE LIMPEZA E PAISAGISTICAS, SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO — RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, E 

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO". 

CLAUSULA QUINTA 

O capital social será de R$ 400.000,00 

(Quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (Quatrocentas mil) quotas no 

valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado neste 

ato, em moeda corrente do Pais conforme segue: 

CLAUDETE GUILOUSKI 	  400.000 QUOTAS R$ 400.000,00 

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 	 400.000 QUOTAS R$ 400.000,00 

,/,,o , 	 Parágrafo Clnico: A responsabilidade do socio 

strita ao valor de suas quotas, haja vista a total integralizaggo do capital social, 

cbnforme artigo 1052 da Lei 10.406/2002. 

CLAUSULA SEXTA 

O prazo de duração da sociedade será por tempo 

indeterminado e teve inicio em 01/08/2019. 

CLAUSULA SÉTIMA 
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A -code:4:3de É adr:ninistrada ;soladamente pela sócia _ 
CLAUDETE GUILOUSKI, e a ela caber-6 -a- -reSPOnsio-ifidàife ou representação ativa 

ou passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 

atos compreendidos no objeto social, sempr,-;.. ;-io interesse da sociedade, ficando 
- 	_ 

vedado, entretanto, o uso da denominag66 soda! ou firma em negócios estranhos 

aos fins sociais. 

CLAUSULA OITAVA 

A sócia CLAUDETE GUILOUSKI, terá direito a uma 

retirada mensal a titulo de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês, 

observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA NONA 

Ao término de cada exercício social, em 31 de 

dezembro, haverá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 

de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas, apurados. 

CLAUSULA DECIMA 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 

social, o sócio decidirá sobre as contas e designará administrador(es) quando for o  

so.  

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade, 

'Ontinuará, suas atividades, com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou 

inexistirido interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado de 

comum acordo entre as partes, com base na situação patrimonial da sociedade, 

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
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CLAUDETE GUILO KZ  

TESTEMUNHAS: 

09 NOV- 2021 
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Fit-a" eíeito 	FORO DA COMARCA DE Araraquara, _ 
Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes deste contrato. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 

A administradora declara, sob as penas da Lei, que não 

está impedida 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 defesas 

da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

E, por estar de acordo, ratifica e outorga o presente 

instrumento particular de constituição, pelo que a parte firma-o em (três) vias, de 

igual e absoluto teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Araraquara - SP, 04 de Novembro de 2021.. 
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Roberto HarUki Flushio Ohata 
RG: 54.897.993-5/SSP-SP 

Oziel 44iída Sil 
• RG: 28 5 2.656-1/SS 
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