
Identificação do Rio Grande clo Sul, e CPF rt 993.48722 

na Rua Margot's, no 137 urddade 03, Bairro 
Curitiba/Parana. 

20. residente e data:Dada 

CEP-  81.560-070 

Certifico quo o selo de autenecidade de ates 
foi afixadc na (Mime 
folha do InCeknr" 

I MOO 

tie 

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 

CNRJ - W 07.797.987/0001-95 

HIRE 41206123178 

OUAFITA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

r 
RUDW•IAR BARBOSA DOS RES, trasileiro, cas;do err/Taunt& unlverraW 

de bens. emotes:rib, portador da Caddis daddentidade Cit RG sob no. 

4.086.763-5, Insorito no CPF sob no. 574.480249-68, residente It-domidroõk • 

na RutrJosiquim Saveira daplotta, n'. 296, Guabitattia, CEP:131.520-'28Di' 

Curitiba-Parana RIJIMAR I3ARBOZA DOS REIS. brasileiro, ..citsado'lem 

comunhão-univensal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade 

CM RO sob re. 4.418244-0, insaito no CPF sob n'. 815.706.009-53, 

residents e domidliado na Alameda. Julia da Costa, nr.1417, 5' andar, apto. 

501, CIM,. Bigorrilho, CEP: 80;730-070; Curitiba-Paraná. Saran componentes 

de soldedade empresias Limitada quo &a sob a denominatio social de "NP 

CAPACITAÇA0 E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS tar, estabeledda ria 

Avenida Marechal Flotiano Perxoto e. 308, salas 221 222 223 224 225 226 

227; Centro, CEP. 80.010-130; Curitiba-Parana; devidamente registrada na  

MM. Junta Calleftill do Estado do Parana sob n°  41205623178 em 04 de 

janeiro de 2008 e akin afteragao arquivada sob n°. 20135520703, em 

02/10/2013, defibaram antra la na melhor forma de direito, alterar seu Contato 

Social e subsequentes alterações, mediante ass clausulas que seguem: 

I — CESSÃO De cats. 

CLAUSULA PRIMEIRA: INGRESSA NA SOCIEDADE: RODFOGO GERMANO DOS 

SANTOS STREITHORST, brasileiro, natural de Sao Paulo-SP, casado sob o regime 

de separação otirigabaio de bens, nascido em 05/02/1980, Analista de Sistemas, 

podador da Cadula de Identidade Civil RG n°4078963081' expedida pelo Instituto de 

.t. 



• 
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NP CAPACITAÇA0 E soLuções TECNOLÓGICAS LIDA 

*kJ - 07:797.961/0001-95 

HIRE 412058231N 

MARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA SEGUNDA: 9 sócio RUMOUR BARBOSA DOS REIS, possuidor 

4.000 (qualm mil) quotas no valor ,de R.$ 1.00 (burn real) cada uma, cads e tranak-r'  

como de fato cedido e transferido tern, 1.000 (hum fill) quotas no valor nominal de R$ 

1,00 (hum real) cada uma com tudo o que representam ao sócio ingreseerite. 

RODRIGO GERMANO DOS SANTOS STRETHORST ji acima qualitscado. 	, 4  

CLÁUSULA TERCEIRA: Por forças das alterap5es supracitadas o CAPITAL SOCIAL 

Aup R$ 5.000,00 (cinco IS reels), divididos em 5.000 (cinco mil) quotas do R$ 1,00 

(hum real) cads urna totalmente subscrito e integral:ado. am moeda corrente do pais 

fica assim distnbuido Por stickle, quotas. percentuair 

,SÓCIOS 	• OU07,AS VALORES .PERCEIVIVAL 
RUDUBAR BARIMISA DOS RBIS 3.CtO RS 3.000,00 110% 
NSW BARS= 00S REIS 1.000 R$ 1.000,00 20% 
RODRIGO GERMANO DOS SANTOS 1.000 RS 1.000,00 20% 
STRETCHER 

• 



NP CA.PACiTAÇÃO E SOLUÇÕES1ECPAOLÓGICAS LTDA 

CNN -14°07.747.967;0001-95 

N$41205823178 

MARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

• 

RUDIMAFI BARBOSA pos RON brasileiro, armada em comunhão unit/rail 

de bent empresigio, portador da Caddie de Makstidade Civil RG sob no. 

4.086.763-5, tnsorito no CPF sob it. 574.480.249-68, residente e domiarpeti. 

na  Rua Joaque:m Shea da Matta, re. 298. Guibiratubs, CEP: 81.520480:" 

Curitiba-Paransi • RUOAAR BARBOZA DOS REIS. brasileiro, casado em 

comunhão univareal de bens, empresário, portador da Cadula de Identidade 

CM RG sob it.. 4M8.244-0, .inscrito ,no CPF sob re. 815.703.00943, 

residente e domiciiado na Alameda Julia da Costa, n".1417, 5° ands:, to. 

501, QM, Bigonilho, CEP: 80.730-070; Curitiba-Parana. Skins componentes 

da sociedade empresária limitada quo gira sob a denominação social de "NP 

CAPACITAGÃO E ,_SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTO.A", estabelecida na 

Avenida Marechal Florian:1 Pebcoto it. 308, salas 221 222, 223, 224, 225. 228. 

227; Coto, CEP. 80.010-130; Curitiba-Parana; citsvIdamare• registrada na 

MM. Junta Comercial do Estado do Parana sob re 41205623178 em 04 de 

janeiro de 2008 er anima Store* arquIvada sob no. 20135520703, em 

02/10/2013, deliberam antra si na melhor forma de *eito, alterar seu COntrato 

Social e subsequentes alteratget, mediante es &bauble que seguem: 

CESSÃO DE QUOTAS. 

CLAUSULA PRIMEIRA: INGRESSA RA SOCIEDADE: RODRIGO GERMANO DOS 

SANTOS STRIFTHORST,,,brasileiro; natural de„Stio Paulo-SP, casado sob o regime 

de separação obritaltxio de bens, nascido em 05/02/1980. Analista de Sistemas, 

condor da Cédula de Identidade Civil RP it 4078963081 expedida peer I 	de  

Identificação do Ria Grande do Sul, e CPF it 993.487.2 • 20, residents e 

na Rua Maracujaa, n• 137 unidade 03, Bairn) 	a CEP: 81. re • 0 

CutittratParandr. 

Certilice que o Belo de 
autenticidade de atos 
foi aftxadd na Coltima folho do 
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NP cpiuxrirao E spLuçõEs TEctiou5oicas LIDA 

CNN - te 07.797.967/0001-9S 

NIEEpalsinin 
QUARTA ALTERAÇÃO DE COMINATO SOCIAL 

CLAUSULA SEGUNDA: O sócio RUDMIAR BARBOSA DOS REIS, possuidor. .de 

4.000 (guava mil) quotas no valor de RI 1.00 (hum real) cada uma, cede e 
como de fato cedido e transferido tern, 1.000 (hum mil) quotas no valor nominal de R$ 

1,00 (hum real) cada uma com tudo o que represent= 4ao sOcio ingressatte. 

RODRIGO GERMANO DOS SANTOS STREITHORSTM acima qvallficadc. 	• 

CLAUSULA TERCEIRA: Por forças das alb:rages supracitadas o CAPITAL SOCIAL 

de R$ 5.000,00 (=co mi gerge), divididos ern 5.000 (cinco mil) quotas de RI 1,00 
(hum real) clads uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do pais 
lice assim disbttuido por =doe, quotas epetaintuals: 

sdaos QUOTAS VALORES PERCENTUAL 
RUDMAN BARBOSA DOS REIS 3.000 P33,000,00 1110% 
maw 'mama DOS ,. 1.000 RI 1.000,00 20% 
Room° GER/AANO DOS SANTOS 
sTEEMORlit 

1.00a RS 1.000,00 20% 

TOTAL 5.000 RS UMW 100% 

CLAUSULA MARTA: A administrayAo 'da sociedade cabere ao sócio RUMOUR 
SAMOSA DOS REIS, autorizado ao uso do nome empresarial IndividUalments ao 

qual cabe à responsabilidade ou represents* ativa e passiva da sociedade, em juizo 
ou fora dele, podendo pratica todos os atcs compreendidos no objeto social. 

CLAUSULA QUINTk. DECLARAÇÃO DE oEsimPEDNEEKro. Dedara o 
administrador que não este impedido por lei especial, nem condenada a pena que 

vede, ainda que temporariamenta, o acesso a cargos públicos, crime 
prevaricação, peke ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia 
contra o cisterns financeiro nacional, contra as 4ormas de defesa de con 
contra as relações de consumo, a Ns *Ica ou a propriedade. 

Certin°0  quo se 
anar 	

o
lueldade l

t°  de
e at 

Kel a litado 
folha (10  d wum  ento 
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NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 

L 	CNN -.W07.7.7.9137/0001-45 
Nips 41206623178 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

- ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

CLAUSULA SIDRA: A sociedade que antes era estabelecida na Avenida Marechal 

Florian° Peixoto if. 306, sass 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227; Centro, V"-, 

80.010-130; Curitiba-Parana afters seu endersOo pen Rua Lourenço Pinto if  195, 

andar, conj. 301- Salto Centro CEP: 80.010-160 Curibba/Parani. 

CLÁUSULA SÉTBIA: As demais cláusulas do Contato Social e subsequentes 

alterações Cortratuals, matt am que sub centaur com o Presente instrument°, 
permanecem im..n piano vigor. 

a) Por faros das alterações havidas nas Matsuda earns, diliberam os Micas por 

consolidar seu Contrato Social • alterações, corno segue: 

CONSOLIDAÇÃO DE COtITRATO SOCIAL 
NP CAPACSTAÇÃO E SOLUÇÓES TECNOLÓGICAS ODA 

OhIRJ - N.07.797.987/0001-95 
PARE 412054221178 

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, brasileiro, casado em comunhão universal de 

bens, maestro, Portador da Cédula de Identidade Civil RG sob it. 4.086.763-
5, InsCrito no CPP sob n°. 8741460.249-68, residente e domiciliado na Rua 
Joaquim Straka da Matta, e. 296. Guabfrotubs, 605' 81 520-280; Cuts-

?grant e MAWR BARIPOZA DOS REIS, brasileiro, casado em corium/do 
universal de beak Impresario, portador da Cicala de identidade CM RG sob 
if. 4.418.244-0, inscrito no CPF Sob if 815.708.009-53, residents es domicil 
na Alward. Julia da Costa, elan, r 	 OM, Bigorrilho, CEP: 
80.730-070 Cutibt-Pararti; 	 DOS 
STREITHORST, brasileiro, 

Certifico que o selo 
autenticidade de aim 
foi Mixed° na Ultimo 
(Oa do document° 
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NP CAPACITACÃO E saw-tes TECNOLÓGICAS LIDA 

CNN - 07.719.967/0001-95 
PARE 41205.231TE 

CSOARTA ALTEI•AsÃo 6e,coriisterosocus. 

separagto obrigatõrio do bera nascido em 05/92116430,„fulalisba de Sistisis; 

portador da Cédula de Identidade Civil AG e 4075963081 toqpeclida 
Instituto de Identificaplo do Rio Grande do Sul, a CPF 	993.487.210-20, 
residents e domiciliado na Rua _Marecuja re 137 unidade 03, Bairro Mirada. 
CEP: 81.560-070 CuribliWParank soda componentes da sociedirde.  
emprewirla anftada eØmsob a denominapio social de "NP CAPADITA40 

E SOLUOISES TECNOLÓGICAS LIDA", estabelecida na Rua Liouninço Pinto 
n° 196, 39  andar, col. 301 Bairro Centro CEP: 80.010-160 Curitiba/Paraná; 
devidamente registrada na MM. Junta Corneas! do Estado do Parana sob n° 
41205623178 WI 04 d• jato de 2006 • última atteraio arquivada sob no. 
20135520793, em 09110/2013, dellberam antra si na mbar forma de dkeito, 
consoklar sou Contrato Social a anbsequartiss afterações, ntediantie as 
cleats qua sigma: 

emir= I - DENOINNAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO SOWS 

CLAUSULA FIUMEIRA: semOISNAçÃo SOCIAL: "NP CAPACITAÇA0 E 
soLuÇões TscsaõescAs LTDA." SEDE E FORO: Rua Laurens° Pinto ri' 196.3' 
andar, conj. 301 Bairro Centro CEP: 80,010-180 CunlibalParaga. 

CLAUSULA SEGUNDA: RAMO DE ATIVIDADE: tcfigifich Public:act de Livros, 
Revistas e 	Promoção e Rosanna° de pursos, Palestras e Saminairios, 
Assessoria e Consultoria nas areas de licitações • administração Pública, 
Desenvolvilmento de programas do computador sob encomenda e Assaf:soda ern 
software, programa de Wont. 

CLAUSULL TERCEIRA:' 	Sao DAS ATIVIDADES: Em 02 de janeiro de 2005. 
PRAZO DE DURAÇÃO:1ndatenninado. t4OLIE FANTASIA: NEGOcios PUBLicos 

Certifico que o Selo de 
autanfieldade de atos 
foi afixado na Olt** 
folha do docornanto. 



NP CAPACITAÇÃO E SQLUÇÕES TeptouSsic.As LIDA 

Ct4114- W 07.71/7.9157R100145 

MRE 41205023I7$ 

WARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

PARAGRAFO NCO: A sociedade pods* abrir ou encerrar Male agenda:5.4w 

sucursais in quelqueriionto do território nacional a albino doe sécios, atthuindoSitri 

capRal autônomo, pars fins de *eel 

CAPITULO U - CAPITAL SOCIAL 

CUMULI, OtiARTA: CAPTTAL SOCIAL: RS 5.000,00 (cinco inli reels), divididos em  

quotas de R51,00 (um reel) -cada ume, totalmente subsonic • Integralizado pelos 

sócios eim moeda solvents do pals, assim clistribuido por skim, quotas e percentuais: 

SOWS QUOTAS VALOS PEnCentsil 
RUOMAR SAMOSA DOS REIS 3.000 R$ 3.000,00 00% 
AMMAR SAMIMICA DOS REIS 1.000 R$1.000,00 20% 
RODRIGO GERMANO DOS twos 1.000 R5 1.000,00 30% 
STRETHORST 
TOTAL 5.000 R0 5.006,03 500% 

PARÁGRAFO Pltilif3RO: A responsabilidade de cads sócio é restrita ao valor de 

suas quotas representativas do capital social, mas todos respondem scalariamente 

pela integrate* do octal social 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas 
	

indivisiveis, reconhecendo 2 sociedade um 

s6 possuidor para cada urna delas. 

CAPITULO* — ADMITESTRAÇÃO DÁ SOCIEDADE e DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

Tinto I - Aotamernor,Ão 

CLAUSULA OUSITA:, A administração da sociedade cubed so sect MANNAR 

BARBOSA DOS FEEIS, autorizado usa do nome empresarial Individualmente, ao 

qual cabe a responsabSdada du representação Alva e passive da sociedade, ern juizo 

ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social 

CLAUSULA SEXTA: Ficam os administradores vedados a war a denominação social 

em negócios satiates aos Interesses ou objetIvas 	 sets 

Certftico qua o solo de 
autenticidade de atos 
foi afixado na última 
toffra do documento. 
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WP CAPACITAÇÁO E SOLUÇÕES ,TECNOLÓGICAS Lnut 

Ce4PJ - Ww.mirmett-Bs 

NNE 412051123113 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. 

em favor de qualquer dos quotistas ou de teicelms, bem -como onerar ou Senor bolts 
inoveis da sociedade, sem autnittação dos demiiis sacks 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No exercício ds adminifitragio, ficam .os administradores 
investidos dos mais amplos e geraS poderes de gestão prelude* do cargo, a rich; de.  
paten& o piano funcionamento dos negócios sociais, a realização do objelivo • da 
sodedada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos !imam de suss atribuições 6 poderes, 6 litho aos 
administradores, por assinatura lndlvldtal, constituir procuradores, em nome da 
sociedade, espedficando noinstrumento os etas e operações que podedio praticar to 
prazo de duração do mandato que deverd coincidir corn o ano-calendário, exceto o 
nuinditto cial, que poderi set por promo indeterrninado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cessará a responsabilidade.dos adminisnaãoros. Polos 
atos praticados purante o period° de sua gestão, cam a aprovação das cantos do 
exercido social a qua se referirem. 

Tiruu5 coticEssla DE GARANTIAS 

CIAlisULA SÉTIMA; Os aios de quaisquer sécios, AdminIstradores,-empregados ou 
procuradores da sociedade, referentes a obrigações relatives it negócios ou operações 
estrenhos ao seu objeto social, tall; como flanges, avais, endossos ou quaisquer 
garantias em favor de ,terceiros ago, express... manta vedados, sendo nulos e 
inoperaintes em relit* 6 ilociedade. 

=to S - PRÓ - LABORE 

CLAUSULA OITAVA: OS skies que prestaram serviços à sociedade Podeao Webs 
retiradas menials .41 titulo de spr64abone, que se*, [evades à cords de resuttado e 
cujos níveis serão fixados de corn=  acordo, an 
mural* de social. 

aCertuterVin ri—cIdatffici °Zell) de 
foi afb:ado 	atos faihe 	na etyma  

do stscurnonto. 
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NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 

CNN - Pr 07.797.9rat)01-95 

nifiE 412016331713 

QUARTA ALTERAÇA0 DE CONTRATO SOCIAL 

Tinto iv --cEssAo DE QUOTAS 

CLÁUSULA wolik As quotas sio indivisheds ern rota* a sociedade e não Faded° 

ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmenãa, 
qualquer titulo, sem o prévio consantimento dos Omani eados, tondo asseguredaVo 
estes a preferencia na aquisição, erp igualdade de condições, e na proporção des 
quotas gut) possuirem, observed° o quanto segue: 

I - os sócios duvet ear cortfunicedos, por escrito, para se manifestarem a 
mulatto de pregnant& no prazo de 30 (rints) dills; 
- Endo o prazo pera o exemiclo de prefertnela, seen qua os edam se 

manifest= ou, /wend* sobras, poderio es quotas ser cedidas ou anodes a 
terceiro. 

IN- A nolificatiO grad corder a quantidade cile quotas e o prow par alas 

exkddo• 

PARÁGRAFO thaw: As quotas sio livremente transtedmis entre os stoics corn 
consentimento print 

CLAUSULA DECIIIIA: Na hipitese de todos os sados manifests:ern o direito de 
preferencia, a cessão des quotas se fare na proporção des quotas que possulrem. Se 
apenas parte dos sócios exercerem esse direito, os demais poderão, no prazo 
adicional de dez dies, adquirt, mediante rateio, as quotas deporrivele. 

CLAUSULA DECIWIr PRILIEWIA: A sociedade somente rodeo) exercer o &sap de 
preferência de squish* total ou patoisl das quotas, se os edcios nib d eitercenern, no 
prazo de 24 horas, preferendalmente aos terceiros, estranhos 	sociedade, 
observando que one aquisição se faça sem prejulzo do capital social ou das reserves 
de capital. Devendo utilizer os recursos de reservas de lucros. Estas quotas 
permanecerão em tesouraria pelo prazo merino 	 foram 
neste prazo, a sociedade delve promo 

CertifiC° 011e 0 Soto de 
autendade de - rot shad° de ata 
Icahn do CfCcurnentn. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Os socks, por malaria sirens do candid soda]. poderão 
decidir pela retenção dos Warps, se a sus &tribune afetar o erpilibrio financeiro da 
empress 

CLAUSULA DeCtlitA TERCEIRA: Os akin serão obrigados à reposição dos lucros a 

dasquantias retiradas, a qualquer titulo, ainda ,que autorizados pelo contrato, quando 

tais lucros ou quantia se distribuirem com prejulzo do capital. 

TfTULD VI - DELJBERAÇÕES SWIMS, REUNIÕES E ginoAos SOCIAIS 

CLAUSULA Wow murk Todas as delberações socials serão ciefirtidn em 
reunião de sidos, 	entanto, para as matérias abaixo 	•as, dependerão de 
quorum qualificado para aprovação pelos sticks 

CerUr uos  elo de et:tenth:tale 	atos lot 
fOlha O  dortacu  "ma 

monk), 

Np cAPActrAçÃo E Souitgwo TEDmihatcps LTDA 

agar - pr fffmrnismooi-es 
NOE 4120y3.17a 

oukrrs Auruardio Decomrs0 

equivalente ao vaigrpomlnal daa quota, revertando o sag Vtdot pare a conta de Ibbr0 

que originariamente dsporubilizou os rectirsospara as quotas em tesouraria. 	• 

PARAGRAFO, OISCO: Esta opção tr condicionada à !edges:Ida de disponitikee 
sufidente pars satisfazer o direito do sotto que se dads's, sem afetar a integridade (Si 

capital soda! e resorts. 

Ttrutrolv - Do i.orsdoo swat 
CLÁUSULA Deca!A sEauNDA: Anita:mares ern 31 de dezembro sent levantado um 
balanço prat do ativo e passivo da tiociedade e os readings apurados, lucros • 
prejuizos. serão distribuídos soa skin proporcionalmente, em conformidade com as 

disposições legais perfinentes e nos termos do artigo 1.065 do Código CM Brasileiro. 

PARÁGRAFO PRIMEMO: A sociedade pond, por deliberação da maioria sintples do 
capital social, levantar balanços intennedierin pars qualquer fim, inclusive distribuição 
de lucros cdstentes em qualquar imooll do arld 
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CNN - It 07.797.167/0001-95 

MIRE 412051013178 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CORTRATO SOCIAL 

1. As ilelibarspiks pans os seguintes assuntos requererão a malaria sImpiek 
do capita( social, au a*, um quorum de cinqüenta por cent mats um do capital 

a) A designação doe administradonnt em ado separado, tiddidou olio; 
b) A destituição dos administradonia 
c) O modo • o valor da remuneração dos administnsdotes; 

Pedido de Concordata ou Palencia; 
e) 	Exclusão de seek) nos termos do art. 1.015 do código civil; 

2. As dellberações para os negtintes assuntos requererão quorum de 7515 
(setenta • ciao por canto); 

A modificação do contrato sodal  
b) 	A transformação de sociedade, ou alusão, cisão ou incorporação; 
el 	Resolução, dissolução e canary do estado de fiquiciallo; 

Aumento ou redo* de capital com DORS ou moeda corrente; 

3. Requererão quorum de 24 (dots trims) das daiberações sobre os 
segued.* assuntos: 
a. A aprovação das Cane da Administraio; 
b. Destituição de sdicio nomeado administnalory  
c. Designação de pessoa não sócia na sociedade no CHO de capital inteiramente 
iMegralizado; 

d. A participagão nos kicrps dos administradores e dos empregados; 
e. 0 ingress° na sodedade dos hatteiros do sócio falecido, per roguerlmerno do 
Inventariante, emsubstituicão ao pagamentodoshaveres do 'di cujue; 
I. A nomeação ou destituição de Souldantes so jUlgarriento de suas conies; 
g. kwestlinenba em Quints empresa, coligados ou controladas; 
It Aprovação de laudo de recant's* a valor 	de 	ou diets do PC- 

Codifico qua o selo-de 
autenticidade de atos 
Tal afixado na 61fima 
folha do documerh- 
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NP CAPACffAr„40 E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA 

CNN ste07.797.987/0001-4 

PURE 4120523118 
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. 

4. Requerido quorum de 100% (cam por centoj das deliberações sobiemi 

saguIntes assuntos: 

a) Deisignaidio de pessoa não sacia na sociedade, enquanto o capital não estiver 
integraitaado; 

b) Aquisição, aliens* e oneração de bens novels ou constitação de Onus 'Lift 
e a prestação de garantias de quaisquer naturezas e obrigação de terceira. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A reunião dos steins sere realizada em Qualquer apace, 
mediante convocação dos administradores ou sealos. indicando a matéria a ser 
deliberada. Dena nsundies deverão ser elaboradas as correspondentes atas, as 

quais silo lavradas no Livro de Atas da Adninistração. 

PARÁGRAFO SEGUM30:-  Dispensam-se as formalidades descritas no parágrafo 
anterior quando todos as, arias comparecerem ou decidirem por escrito sabre a 

materia quo seria-objeto da nardo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Dispensani-es as tartnalidades de convocação, 

previstas no Veda arL1.152 do Código' Civil de 2.002, quando sécios representando 

341 grata quarto's) do capital votante comparecerem ou se dedararem, por escrito, 

denies do load, data, lama e ordem do the 

PARÁGRAFO WARMS: As deliberações da reunião vincularão todos os skids ainda 
que ausentes ou dissidentes e, meth aquelas previstas pals Lei, sank tomadas por 
maioria *beasts, não sendo considecados os votos em branco. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: As demais dellbereas não dada aqui podem ser 
decididas por maioria &moan de votos, com base na quantidade de quotas de cada 
sócio. 

CAPITULO IV- RETIRADA DE UM DOS Orr Parramop DO 

Certifico quo Jo gala do 
autenticidade Lip atos 
Is jimmy nm ¡Alma 
Poem Up4^curnonto 



li 

NP CAPACITACÁO E SOLUÇÕES TECNOLOCl/CAS LTDA 

CNN - 07.797.967/0001-96 

PARE 41205623173 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Qualquer sócio pod* retirar-se da sociedade, meclinae 

notificação so* demais, a qualquer temPo. Por vontade  WOOS. Por disaidêndá- em  
relação à snare* contratual deliberada pela malaria, pela falta de attsiglio social, 

conforme art1.029, da Lid 10.40E002, is por outras razões de foro Ultimo, re/sabers:la d 

seu capital, lucro e haveres, segundo dados em balanço patrimonial especial levaribilo 

no mats do evento, pagáveis na forma do disposto neste contrato. 

CLAUSULA DECIMA Stria 0 socia que, por divergir de alteração contratual 
deliberada pela malaria, desejar retirar-se da sociedade, devera notifica os demais, 
por escrito, coin antecedência do prazo mIrfinio de 90 (trinta) dies, a contar da 
deliberação que dicordou. Findo o prazo da notificação o aikido sank tido corno 
detinteresse. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se os demais sócios adquirfiern as quotas do soda 
retirante, os haveres delft serão papas, após o levantamento do balmy() patrimonial 
especial levantado no nuts do evento„pagiveis pa forma do disposto nests contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas sio livremente transfedvels antra os sdacios, com 
oonsentfinento pnivio. 

CAISTDL, 0 V — CORTINIRDADE DA SOCIEDADE 

CLAUSULA MONA OITAVA: A sociedade entrará em liquidação, caso ocorra 
qualquer das hipdteses previstas em lei, ou por decisão de maioria simples do capital 
social. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, o 
liquidante sera indicado por quotistas representando a midrib do capital social, 
hipótese em quo os !tavern da sociedade serão 	 das 
art' eat ida mesma o o remanescente, as houver 

na proporção do Mimes° de quotas que cada 

Certifico que o solo de 
autenticidade chi atos 
Vol atteado na última 
lotha do documento 
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NP cApAcr1art4o E sccureõEs TECNOLÓGICAS LIDA 

CNPJ - pr 07.797.967/0001-95 

NIRE 4120682317* 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 0 falecimento, exclusio por qualquer motivo ou inteirripbo 

de qualquer Vide não dissolve a soctedade. Sendo Impossivel ou inexiiiindo 

interesse dos herdeiros ou dos sócios remanescentes na continuação da sociedade, o 

valor de seus haveres senti apurado e liquidado corn base na situação patrimontitie 
mesma,à data diresobiçie, védfluída em balanço especialmente levantado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Terminada a apuração dos haveres, estes strip pagos ao 
sócio retirante ou aos herdeiros do side falecido, sucessores ou representantas 
Ines, em 24 percales menu* e sucessivas, corn tiros de 1% cio tino. Os herdeiros 
do sócio feticide nib set admilidos à sociedade, salvo decisão untriene em 
contrario dos socios supitstibis. 

PARÁGRAFO QUARTO: No relacionartento aim a sociedade, no caso de mode de 
skip, os McNeal's, setae representados pedo invented:Me. 

CAPITULO VI — DA SUBSTITUIÇÃO, EXCLUSÃO DE S6C10 

CLAUSULA pfilcum NON& Ocorrendo a diseiluçfm, liquidação, extinção, falência, 
concordats ou ins:Wanda de Web pessoa jurldlca, ou a morte, incapacidade fists ou 
psíquica ou insolvincia de socia pessoa flake, os seus sucessiires poderio substitui-lo 
nasociadade, desde qua comuniquem a sociedade a sue Intenção de nela continuar, 

por escrito, contra - recibo, no prazo de 30 (trirdaVas, á contar da data do evento, 
flcando Nish sub-rogados de pleno direito em iodise os seus direitos • deveres. 

CLAUSULA VIGÉSRIA: Sera exdulda da sociedade de pleno direito, a sociedade 

empresiria que for deciiirada falida, ou ainda qualquer sócio por incapacidade 

supenrenienté à asstiatura do presente instrumento, observado o art. 1.030 da Lel 
n°10.40612002, 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Poderti ser exclu 

o sócio que coloque em risco a continuidade 

inegivel gravidade pelos sodas que 

Certifico que o solo de 
autenticidade de atos 
fol afixado na Mime 
folha do documento. 
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NP cAristanteidn SOLUÇÕES Tra:' HOLDDICAs LTDA 

CtIPJ -pr 07.797.967/000145 

NE 41206623178 

MARTA ALTERAÇÃO DE carrEATO swim. 
: 	- nos termos do an. 1..0E15 do Código Civil. Os haveres dos sócios exduldos plebe 

liquidados corn base em urn balanço *special na data di .detberartio. 

PARÁGRAFO IARCO: Para os efeitos do disposto nests' diusula, considers-se:Jogs 
casa para exclusão de soda (I) abertura isa proossao concursol, falirice. 

concordata ou sob qualquer forma caracterizada de insolvencia; (II) violação de 
clued& contratual; (Ill) concorrência deadest (IV) uso indevido da denominação social; 
(V) não integrate:act da própria particles* no capital social; (VI) a declaração de 
incapacidada (VII) geração de grave desintaligencia antra os sócios: (VIII) p1-Mice de 
outros atos de inegável gravidade; (IX) condenação por crime por qualquer natureza, 
de modo esPecial aquae, quo impedemo exercido da atividade mercantil. 

CAPMILO VII — DEEMS DISPOSIÇÕES 

cutusuLA inGESDAA SEGUNDA: Delibera-se Por  não clOnsellá Corsairs° Rascal. 

CLAUSULA WGESE4A TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
'Declara o administrator que não ,erita Impedido por lei especial de exercer a 
administração da sociedade, nem condenado a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargo,' públicos, crime tatmentar, prevaricação. pats ou 
suborn°, concussio, peculato, crime contra a economia :popular, contra o Stara 
financeiro nacional, contra as normas de Shea da concorrência contra as Wages de 
consumo, • fé pública ou a propriedade'. 

catnap VRI - LEI APLICÁVEL E FORO COMPETENTE 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTL Este COTthed0 social rage-se peke di 
relativas is 'Sociedades Litnitpdas* do Código CiVil Brasileiro (Lel if 10408/2002, 
aligns 1.052 a 1.087) e. saidiariamerte, no quo for 	 6.404 del 
de dezembro de 1978 e suas posteriores 

Carafe° qua o solo de 
autenticidade de atos 
foi afixado.  na  última 
folha do documento 
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NP CAPACITAÇÁO SOLUÇÕES TECNOLOGSn — i 

CNN - 07197.987/0001415 1."; fia,;!•;;;,;• 

41206C481713 
OUARTA ALTERAÇÃO  DE CONTRATO 

PARÁGRAFO CRC& As partes elegem o Faro da emir 
para &in* quaisquer Iliglos entre as parts: que venham a 
presonte contrato. 

Ycli4:14  ZI:f0t Edit 'A; 
1 	_ 

Justos e contratados, fizeram lavrar este instrumento, que aiistephispiprda  •-  • a•s» 
duas testemunhaaabaixo nomeadas, em 3 (trk) vias de 19u:a teor a forme. • 	•• 	• 

• 



• 

do 



NP CAPACIYAÇAO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA 

CNPJ- 11607.707.0874)001-95 

PE 41205623178 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CON3RATO SOCIAL 

RUOIMAR BARBOSA pos REIS, brasileiro, casado ern =nutria uniastást. 

de bans. mudslide, portador da Geduld de Identidade CM RO sob no. 

4.088.7634. Suite no CPf sob It 574.460-249-68. residente e dornicadk. 

RI Rua Joaquin's:  SIlva da Motu, re. 296, Guabkotuba, CEP: 81.520-289:" 

Curitiba-F*11We RUIMAR MAMMA DI* REIS, brasam, =ado em 

comunhão wall:del de bens, empresário, podador da Cédula de Identidade 

CM RG sob re. 4.418.244-0, instal* no CPF sob if. 815.708.00953. 

nersident• e demicliado na Alameda Jura da Costa, re.1417, 511  andar, to. 

501, QM, Bigorrilho. CEP: 80.7$q-070; Curltiba-Paraná. anios compensates 

da spaded° empresária Limitada quip giro sob a denominação social da "NP 

CAPAGITAÇÃO E SOLUÇOU TECNOUDGCAS LIDA", estabelecida na 

Avenida Marechal Florian° Peixoto if. 308, salad 221 222 223 224 225, 228, 

227; Centro. CEP. 80.010-130; Carta-Para:A; devidarnants registrada no 

MM. Junta Cornarcial do Eats& do Parent sob If 41205623178 em 04 de 

Janeiro de 2008 • últirna Mara* arquivada sob if. 20135520703, em 

02/101201 , deter Maier na mother forma de direito, alterar seu Contrato 

Sodal e subsequentes atteragdes, rnediente es citusulas que seguem: 

I — CESSÃO DE aucrrAi. 

CLAUSULA PRIMEIRA; INGRESSA NA SOCIEDADE:-  RODFAGO GERMANO DOS 

SANTOS.  STREITNOST, brasileiro; natural de .Silio Pardo-SP, casado sob o regime 

de septa obrigatório de bent hascido am. 05/02/1980, Analista de Sistema, 

portador da Geduld do Identidade CM RG re 4078953081 expedida pelo institute de 

,t7 20, residents e domiciliado 

CEP: 81.580-070 

all 

Mont/raga do Rio Grande do Sul, e CPF re 993.487.2 

na Rua Mama*, n° 137 unidade 03, Bairro 

Curitiba/Parent. 

Certifico que o selo de 
autenticidade de aids 

afixado pa (dama 
tolha do 
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NP CAPACITAÇÃO E OOLUGGES TgCNOL6GICAS LIDA, 

CNPJ =Fr 07.717/.967/0001-95 

MIRE 41206823178 
QUARTAALTERAGÃO DE Camino SOCIAL 

CLAUSULA SEGUNDA: O Otto RUDIMAR BARBOSA Dos REIS, possuidor,de 
4.000 (quatro mil) quotas no valor de RS 1,00 (hum real) coda uma, cede e tranif;a?  
como de fato cedido e transferido ten, 1.000 (hum mi)) quotas no valor nominal de Rs 
1,00 (hum real) cada um* cam Web o que representam ao sócio ingrestarte. 

RODRIGO GERMANO DOS SANTO G STREITHORST44 acima qualificado. 	• 

CLAUSULA TERCESRA: Por form das alterações supracitidas o CAPITAL SOCIAL 
de RS 8.000,00 (cinco mil rags), divididos em 5.000 (cinco mil) quotas da RI 1,00 
(hum real) cads uma, totalmente subsoil° e integralizsdo, em moeda corrente do pals 
fica assim distrtado por sócios, quotas e percentuais: 

80CIOS QUOTAS VALORES PERCENTUAL 
RUDIMAR BARK* DOS REIS 3.000 RI 3.000,00 SO% 
MARA isAMICGA DOB HMS 1.000 RS 1.000.00 20% 
RODRIGO answas 00S SANTOS 1.000 RS 1.000,00 20% 
STREITNORST 
TOTAL 5.000 RS 5.000,00 100% 

CLAUSULA QUARTA : A administração da sociedade caberá ao Soo RIIDIMAR 
BARBOSA DOS REIS, autorizado ao uso do nome empresarial Individualmente ao 

qual cabe à responsabilidade pu representação ativa e passiva d sociedade, em juizo 
ou fora deb, podendo praticar todos os obis compreendidos no objeto social. 

cukusuúk QUINTA: DECLARAÇÃO. DE DEsawanserro. Declara o 
administrador que não seta impedido por lei especial, nem condenada a pans que 
vede, ainda que tiamporariamente, o aceno a cargos.  públicos, crime fafsnatar, 
prevaricação, peita owsubomo, concussio, paculato, aerie contra a economia popular, 
contra o sigma financeiro nacional, contra as normas de defesa da con 
contra as rebates de consumo, a fé pilbaca on a propriedade. 

Celtrie°  We 0 a 	 sac)  de utenticktacte •le 
foi afixado na  , dioa 
tomad urns" ¡Dalmatia, 



ntAtemeda Julis da Costa, n'.1417, 5° 

80.730-070 Curifts-Paraná; R 

STFIEITHORST, brasileiro, 

Certifico que o selo 
autenticidade de atos 
foi Wade na última 
folha do documente. 

3 
HP CAPACITAÓAO E souseekTErefioukocAo LTDA 

CNPJ - N°07.797.967/000148 
NIME Mown 78 

ouNTr4 ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

- ALTERAÇÃO DE EtwEREgo 

CLAUSULA SEXTA: A sociedade que antes 'era estabelecida na Avenida Marechal 

Flonano Peixoto if. 306, salad 221, 222, 223, 224, 225, 226. 227; Centro, ;ER-

.80.010-130: Curitiba-Paraná Mare seu endereço para Rua Lourenço Pinto no 199„,3 

ender, oat. 301 Raab Centro CEP: 80.010-16 C,iuribba/Paranit 

CLAUSULA StTlMA its slants casulas do Contrato Social • subsequentes 

alterações Contrasts, natal) em que nio confliterern com o presents instrumento, 

permanecem em plao vigor. 

a) Por força das snare*e havida nas cláusulas aúna, deliberam os sócios por 

macaw sal Contrato Satiod • alterações, no segue: 

coNsouoArao DE CONTRATO SOCIAL 

NP CAPACITA9A0 E SOLGOES TECNOLÓGICAS LTDA 

CNPJ N* 07,797.987/0001415 

HIRE 41905823178 

RUCISAAR SARSOSA DOS REIS, brasileiro, casado em comunhão universal de 
tens, empreserio, podador da Utah' de Icientldade,CMI RG sob n°. 4.086.763-

5, kucto no CPP sob if. 574.480.249-88, residents e domiciliado na Rua 
Joaqua Silveira da Matta, if. 298, Guabiroluba, CER 81.520-280; Curitiba 

Fame e RINNAR BARSOZA DOS REIS, brasileko, casado em comunhio'  
universal de arm "maestri°, portador da Cédula de Meads& Civil RO sob 
n°. 4A18.244-0, inset° no CFF sob if. 815.708.009-53, residente e doinisdo 



4 
MP CAPACITAÇÃO E EcticitED TEctiouktas LTDA 

CNN 07.797.96741001-95 

ME 4120603178 
QUANTA ALTERAta DE catikkrosociAL 

tseparaçáo obrigatário de bens, nascido ern b5/02t1 980. Analista de SisteInas, 

Portador da Cikkitt de Identidade Civil pa # 4078963081 expedida ¡air-

Instituto de Iderkificeçao do Rio Grande do Sul, e CPF re 993.487210-20. 
residents o clomickaido rot Rua Maracujis, re 137 unidade 03, Bairro Utievada. 
CEP 81.560-070 Curitiba/Parana, @dodos componentes da socieGidti.  
einprestirla LirnitadeAira gas sob a denomina* social de "NP CAPACITAÇÃO.  
E SOLUÇÕES TECNO4XIICAS LTDA", estabelecida na Rua Lourenia Pinto 
no 198, r andar, cart 301 Bairro Centro CEP: so.or-leo Curitbs/Parana 
devIdamente registrada na MM. Junta Comarcial do Saida do Parana sob n° 

41205623178 em 04 de Janeiro de 2006 e alma alters* arquivada sob re. 
20136520703, erti cR1012013,, delkeram ente si na melhor forma de direito, 
consoklar asu carnet° Social e subsequentes 	rações, mediente as 
Gamuts' que seguen: 

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SECA. DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL 

CLAUSULA PRIMEIRA: DENcomourao soctsi: "te CAPACITAÇÃO E 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA." SEDE E FORO: Rua Lourenço Pinto-n° 193 30  
andar, conj. 301 Bairn) Centro CEP: 80.010-160 CunlkarParani. 

CLAUSULA SEGUNDO: Sao DE ATIVIDADE: Todição. Publicsgap de Lama 
Revistas 0- Boletins, Promo* e Realização de Guru* Palestras e Semitic*, 
Assinada - tonsultorie nas anus de icitaans e adminiareçâo Nola. 
Desenvolvilmento de programas de computador sob anciornanda e Assessoria ern 
software, programs, de Wont. 

CLAUSULA TERCEIRA: INICIO Doss AninDADEs: Em 02 de janeiro do 2 
PRATO DE DURAÇÃO: Indeterminado. NOME FANTASIA: NEGÓCIOS POsucos 

Certifico que o selo de 
autenticidade de atos 
foi ado na intuits 
torrid do doannento. 



NP CAPACITAÇÃO E SQLUÇÕES TECNOLÕOICAS LTDA 

cNpi- te 07.797.957/0001-95 

tans 41205623173 

QUANTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

PARÁGRAFO DNICO: A sociedade podará abry ou encerrar finds, agencies- cu 

swamis am qualquer pat° do territchio nacional, a critério dos sécios, atribuindoibaS 

capital autenomo, pzfa firm de direito. 

CAPITULO CAPITAL soctat. 

CLÁUSULA GUARTÀ: CAPITAL SOCIAL: RITS.000,01) (drum mli reais), divididos em 

quotas de RS1,00 (um reel) cada uma. totalmente subscrito • integraezado pelos 

seam ern moeda conede dopais, assize tfistrituido por stelae, quotas e percentuais: 

SOWS OBOTAS VALORES PERCENTUAL 
SWEAR BARSOSA oos Fes 3.000 R$ 3.000,00 GO% 
mama bassozatibto REIS‘  Loco Its 1.009,00 ariL 
RODRIGO GERMANO DOS SANTOS 1.000 R$ 1.000,00 20% 
STMITHORST 
TOTAL SAO RS 5.000.00 100% 

PAR/WRAF-0 PRIMEIRO: A neeponsablidade de cada sécio é restrits ao valor de 

suas-quotas representatives do capital social, mas todos respondem solidariamente 

pela integralização do capital social. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas são indivisivais, retonhecando a sociedade um 

se possuidor pare cada uma delis. 

CAPTTULO IN— ADIBINISTRAÇÂO DA SOCIEDADE E DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

Tinto I — ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA GUINTA: A admkestraao da sociedade caber& ao ando RUDINAR 

BARBOSA DtIS REIS, autorizado ao uso do nome empresarial individualmente, ao 

qual cabs a responsabilidade eu representação /diva e passive da sociedade, em juizo 

ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social. 

CLÁUSULA Sat: Ficam os administradores vedados a usar a denominação social 

em negócio e estranhos aos Interesses ou objetivos sod 	 seta 

Cerlinob que o selo de 
autenticidade de atos 

&scuba na última 
folha do documento. 
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MP CAPACITACAO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 

CNN - hr 07.1117.915Tioaqi-as 

marE 4120502317111 

QUARTA ALTERACAO-DE CONTRA*, SOCIAL 

_am favor da qualquer dos quodstas ou de terceiros, ben, corno onerar ou Mena •ans-, 
imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios. 

PARÁGRAFO PRAIENRO: No flaccid° da administração, flown os administrators" 

investidos dos inala amplas e gerais poderes de gestão próprios do cargo, a fdy de.  
garantir o piano fun:ion:ardent° dos negócios socials • a reeks* do objetivo da 
socislacta 

PARÁGRAFO SEGUNO0 - Nos Anita' de suas atnbuicóos • poderes, 6 lictto aos 

administradores, por assinatura kSvldusI, constituir procuradores, em nome da 

sociedade, especificando no instrumento os atos e opereptei qua pothadio praticar e o 

prazo de duração do mandato que deverá, coincidir .com o ano-calendário, excel° o 

mandato JudiciaLeue podará ser por prazo indeborninado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Cessará a responsabilidade dos administradores, pelos 
etc% praticados durante o pelado da sua gestão, com a aprovação das contas do 

exercido sOcial a quo se referiram 

rink° ccacEsslict DE,GARASTOAS 

CLAUSULA Stria Os egos de quaisquer soclos, Administradores, empregados ou 
procuradores da sociedade, referents& a obrigações relativas a negocibe ou operações 
estranhos ao seu objeto social, tais como rand* avais, endossos ou quaisquer 
garantias em (ova de barcelros sip expressamente vedados, sendo nubs e 
inoperantes em raga** sociedade. 

=RAS PRO - Laces 

CLAUSULA OITAVA: Os skips que prestarem sene_iços tsociedade poderão etetuar 
retiradas mensais a titulo de "pró-leborie, que serão levada a cants de resuftado • 
cujos nivele serto trades de comum acordo, anus 
reunião de sodat 

certirico  
detentioid= seta ch3 
tot aftcado  de arcs 

na di • 
folk!' do document: 



NP CAPACTTAÇÃÕ E-SOLUÇÕES TECNOLOSSCAS LTDA 

WD7.797.900001-95 
NNE 41205623171 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

TtrUt.0 iv - CESSA0 DE QUOTAS 

7 

CLAUSULA NONA: As quotas MD indivisiveis em relação à sociedade e Moo poderão 
ser cauclortadas, empenhadas, onerada ou gravada total ou parcialtnento,4 
qualquer titulo, sem o previa consentimento dos demais *Los ficando asseguraSS 

estes a preferência na aquisição, Sn Igualdade de condições, e na proporção das 
quotas qua possuirem, observado o quarto segue: 

I 	os adobe deverão ott oomunicados, por,escrito, pare se manthestarem a 
rospofto do protoriodo no pram de 30 (DIINA) elm; 

- %Ida o prazo Oita o exercício da preferência, sem que os atlas se 
roullbotom ou, havandasobras, poderão as quotas ION ceders ou armadas a 
terceiro. 

10- A notificaglio dried canter a quantidade de quotas e o prego por Mas 
exigido. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As quotas são livremente transferivele entre os adios corn 
consentimento predict. 

CLAUSULA WORM: Na hipótese de todos os ado& manifestarem o ditto de 
preferência, a cessão das quotas se fare na proporção das quotas que possuirem. Se 
apenas parts doe secios exercerem esse direito, os demais poderão, no prazo 
adicional de dezdiai, adquirir, mediante rasio as quotas disponivels. 

CLAUSULA D4C04a PRIMEWIA: A sociedade semente poderi exercer b direito de 
preferencia à equiiiçãb total ou parcial das quotas, se os bolos não o exerosrern, no 
prazo de 24 hora, preferenclaknente aos terceiros, estranhos i socledade, 
observando que esta acasigio se faça sem prejulzo do capital social ou das reservas 
de capital. Devendo utilizar os recursos de reserves de lucros. Estas quotas 
permanecerão em tesouraria polo prazo maArno 	 forem 
neste prazo, a sociedade devote 

r;o4 arcc erilficcutanlicídaa: nea  de s:izatodso  
(Olha 	ti  

Ocumentn. 



CLÁUSULÁ Dtalia TERCEIRA: Os Sol& *do obrigados I reposição dos lucros 
das quantias rebnadas, a qualquer titulo, ainda qua itutorizados pelo contrato, quando 
t* lucros ou quantias se distribulrem corn prejuizo do cap*. 

CLAUSULA CtCSIA QUARTA: Todas as deftest:95es socials seiiio definidas em 
reunião de sócios, no enrol. Para as =Was abaixo 	dependerão de 
quorum qualificado para aprovação pelos *dos 

Certifico clue o selo de autanticidade de atoa • 
aeXad9 na OHM'S.  rolha do document°. 

PP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕEE TECNIN.OGICAS LIDA 

agar -fartniseivocioi-e4 

NNW 4121501.78  
OUARTA ALTERAÇÃO DECONTRATOOOÇUd- 

„ 
equivalente do valor,nOmInai das quota revertendo o soy yakir para a floe Ificraii 
que originariamerte disponfiglizou os recumos para asi quotas em tesouraria. 

PARÁGRAFO, ()RICO: Esta opção 6 condicionada à exiatenola de disport*** 
gutsier& para satisfazer o dire* do eficlo qua se desfiga, sem attar a intearklado 
captal social e reeding. 

*ma 1.9 - Do EXERCia0 SOCIAL 

CLÁUSULA Deal* SEGUNDA: Anualmente sin 31 de dezembro sera levantado um 
balanço prat do ativo e passivo da sociedade e os.resuitados apurados, lucros e 
prejuirs, se* disbiauldos aos sócios proporcionairnents, ism conformidade corn as 
disposições leg* pertinentes e nos termos do-artigo 1.065.do Código Civil Brasileiro. 

PARÁGRAFO PROEM: A sociediede podetS por &fibers* da malaria simples do 
capital social, ley:iota:-  balanços intermedifirbspera qualquer fim. inclusive astribuisão 
de lucros existentes em qualquer época do ano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os *dos. por *Soria simples do capital social, poderão 
decidir pela rates* dos luau, se a sua dIstribuição afetar o equilibria finance:no da 
empress. 
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NP canantrAot soLuçõEs TECNOLÓGICAS LIDA 

CNPJ - Pr07.797.957/000145 

NIRE 41205523178 

aussa ALTERAÇÃO DE CONTRATO Acme 

1. As dellbarações para os seguintes pantos requenirão a melons shrigleir 
do capital social, ou salt um quorum de clnqüents por canto mats um do capital 
social: 

A designação dos administradores em ato separado. ado ou não; 
A destituição dos adrninistradores; 
O modo e o valor da reimunerar,le dos administradores; 
Pedido de Concordata ou Palencia; 

Exclusão de ado nos termos do at 11185 do código civil; 

2. As deliberações para OS ;spittle, ***unto* requererão quorum de 75% 
(manta e ciao por cant* 
a)  

b)  

e) 

d) 

A modificação do contrato saki; 
A transforms* da sociedade, on &sib, ciao ou incorporação; 
Resolução, dissolução e cessação do estado de liquidação; 

Aumento ou redução de capital com bens ou moods corrente; 

3. ReqUeferk quorum de a (dole torsos) des deliberações sabre Os 
n_ as 

a A aprovai* das conbas da Administraqiio; 

Destituigio de sócio nomeado acirrenistradon 

c. Designação de pessoa não acia na sociedade no caso de capital inteiramente 
integrallzado; 

d. A particles* nos lucros dos administradorei ados empregados; 
e. 0 ingresso na sociedade dos herdeiros do skip falecido, por requerimento do 
inventariarite, ern substituição ao pagamento dos haveres do Vs aijusw; 
I. A names* ou dattuirtio.de  liquidantes e o julgamento da suas conta 
g. trivestimentd em Quints empreass, coligada ou controladas; 
ft Aprovação de laudo de reavaliação a valor 	 &etas do 
perManenter, 

Certifico que o selo de 
autenticidade de ato4 
foi afixado na Ulfirea 
tine do &Conant'.  

a)  

b)  

d)  

e)  
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NP CAPAMTAÇÁO E SOLUÇÕES TEORGU504CAS LIDA 
CNN -14•07.797.967/00046 

MIRE 4120544231I8 
QUARTA ALTERADÃO DE CONTRATO SOCIAL 

4. Rammed° Mann d1  O% (cem par conto) das deliberações tibia, pi 
seguIntets essurliesz 

Designação Se pessoa Mk) Mc's ria sociedade, ,enquanto o capital Tito estiver 
integralizside; 

Aquisição, alienação e oneração de bens irdveir ou Constituição de Onus 'me 
e a prestado de garantias de quaisquer naturezas a obdgedidAii terceiro. 

PARÁGRAFO PRIMIEIRO: A reunião dos ackics sent *Vale em qualquer !poet 
rnediante convoclar,ão dos adininistladores 6w boos, indibando a matéria a ser 
deliberada. Dimas reunifies deverão ser elsiboradas a correspondentes atas, as 
quais set tinidas no Uvro de Atas da Administrição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dispensarn-se as formalidades descritas no oedemata 
anterior quando todos os *ids comparecem ou decidirem por emits sobre a 
materiaqUelerittobjekt da reunião. 

PARÁGRAFO 5TERCORO: liesPensarmse as formalidades de convocadio, 
previstas no fr do 80.1352 do Cdidigg ChM de 2.002, Wanda, sécios representando 

(trés quartos) do capital Votante ccmparecer ern -ou se dedararern, por seat, 
cientei dalocai, data, horse ordem do dia. 

PANAGSAFO ODARTD: As deliberações da *Elio *taller:to todos at sécios ainda 
que ausentes ou dissidentes e, meet* equates prestas pela Lei, serão tomadas por 
maioria absoluta, nlio sendo &onside-ados os votos sin gumbo, 

OLÁLISA"DÉCIAlit °UINTA: As dentate deliberações não needs. awl ;seders ser 
decididas por nutria absoluia de votes, com base na quantidade de quotas de cada 
dohs 

CellrICO Citieo *0 de  
eutdnileidwiy 6P atos 
tot 4ftxani 	odtma 
E0thia d doeureento 

, 



it 

NP CAPACITACÃO ESOLIJCÕES TECNOLÓGICAS LIDA 

CtiPJ • re 07.797.90741001-11S 

PERE 410061.23173 

WARTA ALTERAÇÃO DE COtifIDATO 'SOCIAL 

CLAUSULA DECÍPIA SEXTA: Qualquer so& pode Mirar-se da sociedade, media* 
notifies*, aos demais, a Malquei tempo, Por vontade própria, Por oiscildãocieu  
nineite afteneAD,contatual dehberada petal neliede, Feb'  fade de afeição ewe* 
conforms arL1.023, da MI 10.413/02, e por outras razes de foro intimo, recebendo 
seu capital, lucro e haveres, segundo dados em balanço patrimonial especial levaritd30 
no mites do evento, pagáveis na forma do dispostq neste contrato. 

DLÁusuuk Deem SETIMA: 0 &Solo que, por divergir de Mersa° 'contratual 
deliberada pela maicria, diariar retirir-se-da sociedade, dever notificar os demais, 

por escrito, com antecedência do prazo minim* de 40 (births) dias, a contar de 
deliberat;Sa que discordou. find° o prazo, da notificação o silêncio sera tido como 
desinteresse, 

PARÁGRAFO PRISE/AO: Se os dermas *Mobs adquirirem as quotas do sócio 
retirante, os haverá Mae lerão pagoarapão o levantamento do bourne") patrimonial 
especial levantado no into do evento, marls m forma do disposto neste contralti. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas So livremente transteriveis entre os *lidos, com 
consentimento MIS%  

COMO V — CONTINUIDADE DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade 'entrará em liquidação, caso otorra 
qualquer das hipóteses pievlstas em lei, ay por decisão de maioria simples do capital 
social. 

PARÁGRAFO PAMIR& Em caso de bidden° ou dissolução da sods** o 
liquiõente sett indicado por quotistas repiesentando a maioria do mold sol, 
hipótese em quit tos haveres da sociedade ergo 	 liqul 
Obrigações dà mesma e o remanescente, se houver 
na proporção do número de quotas que cada 

Ceititido que o selo de 
autenticidade de 'atos 
lei Othello rui altirru3 
Coale do Cbcvmentn 
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NP CAPACITAÇA0 E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIDA 
'CNN - 07.797,067/6001439 

-NINE 41205628170 
ouparKALTÁRAglio oG corium) SOCIAL 

PARAGRAPOSEGUNDO: O faleclinento, eicduslito Jar qualquer motivo ou interds* 
de qualquer sócip rillo dissolve a sociedade. Send* impassivel ou insoitande 
interesse as herdeiros ou dos aciotremanescentes oft continuao da sociedadi), o 
valor de seus haveres sera apurado e liquidado com bise na situargro patrimontar tia  
men, à datsfaresoluggio, verificada ern balanço eipecialmente levantado. 

PARÁGRAFO TERCEMO: Temlinada a apuraão dorhaverés, estes strict pages ao 
tóclO rátirante du Inn tteMeirOs do sócio falecido, sucessores ou representantes 
legais, eni 24 parcela rhasais e sucessivas, conjuras de 12,1 ao-sno. Os herdeiros 
do acio falecido não solo admitidos flock:dada, salvo decisão uninime ern — 
contra:to dos acios twitters 

PARÁGRAFO 011ARTO: No retacionamento corn a_ sociedada, no caso da morte de 
ado, os herdeiros seta representados pia • “inventarierits. 

CAPITULO VI – DA SUEISTITIAÇAO, EXCLUSA013E*S6C10 

CLAUSULA DiCNAA NONA: Ocorrendo a dIssolucia„liquidação, extinção, falência, 
concordats ou i insolvencla de aide pessoir lurid* ou a morte, incapacidade fisica ou 
psiquica ou insolvência de soda pessoa fisica, os seus sucessores podedipo substitui-lo 
na sociedade, desde qua comun4uent-á sociidade a sue intentlo de nela continuer, 
por esórito, contra - recibo,- na prazo de 30 (trinta) dies, a cater da data do evento, 
ficando ísln sub-rogadoi de pleno direito ern todos °Stem direitos e dames. 

CLAUSULA VIGCSIMA: Sent excluída da sobiedade As piano direito, a sociedade 
empresária que Mr declarada fate, ou ainda qualquer socio por incapacidade 
supenreniente A, assinatura do presente instrumento, observa cto o art. 1A90 da Lel 
rem 40alo02. 

„ci.AusuLA meson PANAMA: Poderá ser mail 	 Pita cause 
o ado-  qua coloque em risco a continuidade 	 de 
inegável gravidade, pelos socios que' 

Certifico, que o set de 
autenficiolade" de atos 
foi afrxacio no última 
Wile do document°, 



CLÁUSULA, VIGÉSIMA QUANTA: Este contrato social rege-se .pelas ape& 
relativas á Sociedades Urnásdas* do Carago CM Brasileiro (Lei if 10. 
artigos 1.052 a 1.087) e. subsigiarlantents, no que for 	 ri! 6.404 de 
de dezembro de 1976 0 suas potations. 

Gestficb que o selo de 
autenticidade de-  atos 
foi afixado na &tints-
fotha dÓ du: mania 

13 
NP cApAcrrAção E soLuçõesf TracNothetcAs LIDA 

CAMJ - PP 07.797.967/000145 

IIIRE anesnme 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

nos fames do art. 1.085 do Código Civil Os hawses doe soda excluidoe -fa& 

liquidados can base ern um balanço especial na data dadeliberração. 

PARÁGRAFO (NCO: Para os eleitos do disposto nesta clausal, considera-seIjtaa 
causa pars exdusão de sócio (I) abertura de processo accusal, (anca. --a 
concordats ou sob qualm-sr forma caracterizada. de insolancia; (II) violação de 
clitatia contratual; (III) concorrincia desleal; fl) uso Inde idoda denominação soctat 
M não intagralipção da praprie participnão no capital social; (VI) a declaração de 
incapacidaa; (VII) geração de grave desinteligincia entre os stabs; onn) pratica de 
outros atos de inegável gravidada; (IX) condenação por crime por qualquer natureza, 
de modo especial aqueles que impedem o asteroid° da atividade mercantil. 

casolTuLD VI — DORMS otSPOsigews 

cLAusuLa VIGÉSIMA SEGUNDA: Delibera-se por não constituir Conselho Fiscal. 

CLÁUSULA viGeSIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDNENTo 
Madam o administrador qua não está impedido por It especial de *MRS a 
administração da sociedade, nem condenado a pena que vede, ainda qua 
temporariamente, o-acesso a cargos públicos, crime larcenist, prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, crime Contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra es normas de defesa da concorrência, contra as relagites as 
consymo, afã pública ou a proprischalt 

CAPITULO VII- LEI Apuctia E,FORO COMPETENTE 



 

, 

	

.I4W &, • P:tt 	• 
seitavi _ _ _ • 

!ir ;7-.-"T;; 	- 7 

E7Y: 	1' lit T. t7-7 ,  

NP CAPACITAÇÃOE SOLOED TECN 
CNP4 - it 07.797.981/0001-96 

NtRE 4120562317* 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONÍTIATO 

PARÁGRAFO UNIDO: As partes Sege= o Fop da Cornirc4 de&AW 	Wig. '-• - t 
i 

para citrimir quaisquer litiglos entre as panes stub venham a oc4SAcitcorretniXia-d-o,  
peasants contrato. 	 7 	.7'177< et te,7177, 0 -tr tiit z.12 ' I 

I • 0:1-:•=7 .9 :nwai'llpf+ C;5,11, 	
t 

I' — 	...-7Ej141 4•:-. —,` ,. .: ' Justos e contratados, fizeram Ian este instnirnento, que ilieri.titeseSi dep. ••••••- mot; ti  
duas testem unhas abaixo norneadas, sin 3 (bibs) vias,cle Swat tear a fortis. • 	; 	4 	• 

• 

• 
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07797967/0001-95 

Razão Social: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 
Nome Fantasia:N P EVENTOS E SERVICOS 
Endereço: 	R LOURENCO PINTO 196 ANDAR 3 CJ 301 / CENTRO / CURITIBA / PR 

/ 80010-160 

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. 

Cl 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: 26/12/2018 a 24/01/2019 

Certificação Número: 2018122603460766976929 

Informação obtida em 07/01/2019, às 09:49:57. 

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

https://consulta-atcaixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp 	 1/1 



455754120181 

24/12/2018 

22/01/2019 

07/01/2019 www5.curitiba.pcgov.brigtmtcertidaonegativa/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE- 
TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LIDA 

CNPJ: 07.797.967/0001-95 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 516150-5 
ENDEREÇO: R. LOURENÇO PINTO, 196 CJ 301 03 ANDAR - CENTRO, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA CQM EFEITOS' pg NEGATIVA referente a Tributos e outros 
débitos Municipals, inscritos ou não em Divida Ativa até a presente data hos termos do artigo 151 da Lei 
n°5.172/1966 (CTN) e Lei Corhplèmentar n_° 14/2ÓU1i 'dernáis legislaçOes aplicáveis à espécie. Constam 
em nome do sujeito pássivo os débitos-abaixo relabibiladoe'corn sue exigibilidade suspensa. 

Tributos Exercício(s) 

IMPOSTO 	SOBRE -_ SEAvigos 	- 	AUTO 
(DIFERENÇA) -2015 e 2016 _ 

IMPOSTO st)0148LEVIgõs DE QUALÓUER 
NATUREZA (AUTbi 

2018-- 

A certidão expedida' em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no 
Município de Curitiba. 

Certidão expedidatotn báse:96 Decreto n° 670/201?, de 30/04/2012.. 

Esta certidão compreendeas Tributbs Mobiliários--(1frfObstO sobre Serviços- 	thnobiliários (Imposto 
Predial Territorial Urbino' 	Itnposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e 
Contribuição de Melhoria); Taxes de Serviços e pelo Poder de Policia e outroWdébitos municipais. 

CERTIDÃO N°: 

EMITIDA EM: 

VALIDA ATE: 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: AEBC.ADOB.22E2.4117-0.88AC.C238.86DC.9415-2 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br  - link: Secretarias / Finanças. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
periodos compreendidos nesta. 

Certidão expedida pela internet gratuitamente. 

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certIdaonegativa/ 	 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N°019320666-54 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.797.967/0001-95 
Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LIDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 

• natureza tributaria e não tributaria, bem como ao deyuthprimento de obrigações tributarias acessórias. 

Válida até 08/05/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.K.9fl  

Pagina 1 de 1 
Ernftido via Internal Pública (084)1/2019 09:01:39) 
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rSECRETARIMDA'AICRIf-E4PEOUESeAc'EMPRESA'-----,-- 
EPART$MENTO4DE RECIStRI5INIPPREÇARIA6OINTEGRAÇA07  

ha 
Certificamos 

, 

data da sua 

' 	' *et°  

que as informações abaixo corlstam 
expettlyto. 

CERTIDÃO 

a %  

SIMPLIFICADA 	 Pialna: 	001/ 001 
dos documentos arquivados nesta Junta Comercial • no vivant.* 

Nome Empresarlal 	 ` 
NP CAPACITAÇÃO E soLuções TECNOLDGICAS LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Namur) de Itiantfficaflo do Reglstro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 2 05623174 

CNPJ 

07.797.967/000145 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

04/01/2006 

Data de Intel° 
de Atividade 

02/0112006 

Endereço Completo (Logradouro, N° • Complemento, Balrro, Cidade, UF, CEP) 
RUA LOURENÇO PINTO, 195-3° ANDAR, CONJ. 301, CENTRO, CURITIBA, PR, 80.010-160 	 I 

• 
Objeto Social 
EDIÇÃO, PUBLicitglio DE LIVROS, REVISTAS E BOLETINS, pRomogilo E REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E 
SEMINARIOIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE ucnagems E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA E ASSESSORIA EM SOFTWARE, 
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA. 

• Capital: R$ 	5.000,00 
(CINCO MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	5.000,00 
(CINCO MIL REAIS) 

cc
Seclos/Participaçáo 

MicroenWesa.ou 
Empress de P•qu5no Porte 

(Lel n° 42:42tCS) 

Não. 

Prazo de Duraylio 

Indeterminado 

no CapitaUEspecle de Secio/AdmInistrador/Termlno do Mandate' 	 Término do 
NomatCP, ou CNN 	 perticloacio no saoltal (RS) 	isalski di. Stec 	monitrador 	minle2 

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS 	 3.000,00 SOCIO 	Administrador 	)0C00(XXXXX 
674.450.24948 

RUIMAR BARBOZA DOS REIS 	 1.000,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 
1115.7041.001-53 

RODRIGO GERMANO DOS SANTOS STREITHORST 	 1.000,00 SOCIO 	 XX)000(1000( 
113.4117.210-20 

Último Arquivamento 

Data: 23/10/2018 	 Numero: 20185871534 
Munk 

REGISTRO ATIVO 

• 

Ato: CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

Evento (s): 
Status 

)C0000000000000CYJCX 
- 

CURITIBA - PR, 19 de novembro de 2018 
113/8814094 

11111111111111 	air  . 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

ICE(  

— 

„E 



..aas?.Z•i`stA&t:i.,•  
6NPJ.07.797.967/0001-95. 

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677,-de 
29/12/62) , até a presente data. 

-\\PW,47arar>7.4tr- , N4 NS  \‘ \'‘ffiinwrz -7.rn4t4rantt 
• • 	st.„,,,,••,c 	 . r.; 	..Z•OZS•••••••, 

\\N\ 	
z•k. 
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FER LLASSINI 

Curitiba, 10 de bro 'de 2018. 

' REPUBLICA FEDERATIVA po BRASIL 
COMARCA DE CURITIBA 

OFiCIO DO DISTRIBUIDOR, PART E CONTADOR SICK DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA REMO METROPOLITANA DE CURITIBA 

EDIFÍCIO DO FORUM CIVEL 
AV. CANDIDO DE AB REU, 535 • I g ANDAR • CEP 80530-906 

FONE1FAX: (41)3027-5253 
vnvrot.1 d I stribul d or c uffilb a .c o m. br 

PEDI DOS DE CERTIDÕES 
AV. CANDID() DE DE ABREU. 535 • TÉRREO • CEP: 30530-906 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL 
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICIPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI 
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CRIMINAL E DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 
FEITOS AJUIZADOS 

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que reVendo os 

livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, 

CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta 

serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra: 

JOSE BORGES DA CRUZ FILHO 
TITULAR 

ESTADO DO PARANÁ 
EMPREGADOS JURAMENTADOS 

SANDRA LUCIA PELIKI 
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI 
ISABEL ANGELA WYPYCH 

MARtANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINEL; 
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA 

KARINA BAVARO ALVES 
VANESSA MANENTE 

FERNANDA GALLASSiNI 

O REFERIDO E-VERDADE E DOU FE. 

Escrevente Juramentada 

Emitida por: FERNANDA 
Lel n°19.350 de.20/Dezt17 
Tabela XVI dos Distribuidores n° VI letra a (R$ 31.30) 



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
Secretaria de Gestão 

Sistema dede Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Dados do Fornecedor  
CNPJ: 	 07.797.967/0001-95 
Razão Social: 	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 
Nome Fantasia: 	N P EVENTOS E SERVICOS 
Situação do Fornecedor: Credenciado 	Data de Vencimento do Cadastro: 18/03/2019 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: 	 Consta 
Impedimento de Licitar: 	Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 
II - Habilitação Jurídica 
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 
FGTS 
Trabalhista (http://www.tst.jusluicertidao) 

Receita Estadual/Distrital 
Receita Municipal 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 	26/03/201 W 
Validade: 	24/01/2019 / 
Validade: 	10/06/20197/ 

08/05/2019 
22/01/2019e/7 

Validade: 	31/05/2019 

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Validade: 
Validade: 

Esta declaração e uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 08/01/2019 09:07 
CPF: 574.460.249-68 Nome: RUDIMAR BARBOSA DOS REIS 
Ass: 	 
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07/01/2019 	https://contas.tcu.gov.bficertidao/Web/Gertidao/NadaConsta/home.facesjsessionid4C2p3169y1Hfr5Z3rLBhSpVj.host1a10:ce03-ar..  

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO 

Requerente: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 

CNPJ: 07.797.967/0001-95 

a 	0 Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos 
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual NP CAPACITACAO E 
SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95, figure como responsável ou 
interessado. 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dado dos processos administrativos do Tribunal de Contas da 
União. 

Certidão emitida As 09h1Omin17 do dia 07/01/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
bilps://contas.tcu.gov.brkertidao/VVeb/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces  

Código de controle da certidão: J2FE.VVX1.JEX5.GCWT 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 
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