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Contrato Dara Constituicáo de Sociedade de Advoqados "De Pieri Advocacia"

Por este instrumento, DIVADIR DE PlERl, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT
sob o n" 4335-4, residente e domiciliado na Av. Minas Gerais, n" 450, centro, na Cidade de
Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, porlador da cédula de identidade RG n'648.&7
SSP/PR, e inscrito no CPF sob o n" '138.133.239-00; DIVAIR APARECIDO DE PlERl,
brasileiro, casado, advogado, inscíto ne OAB/MT sob o n'4.336-4, residente e domiciliado na
Rua Antônio Prado, n" 1077, JaÍdim Riva, na Cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato
Grosso, portador de cédula.de identidade RG n'4.3.64.581-1 SSP/PR, e inscrito no CPF sob o
n' 894.059.949-72, ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO, brasileiro, casado, advogado, inscrito
na OAB/MT sob o n' 3.963, residente e domiciliado na Rua Manaus, no 326, cenfo, na Cidade
de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, portêdor de cedula de identjdade RG n'
M2-934.159 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n" 422.503.406-25 e DIVANIR MARCELO
DE PlERl, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o n" 5.698-4, resldente e
domiciliado na Rua Antônio PÍado, n" 1382, Jardim Riva, na Cidade de PÍimavera do Leste,
Estado de Mato Grosso, poÍtador de cédula de identidade RG n" 4.434.649-4, e inscrito no
CPF sob o n' 580.879.901-53 resolvem, como de fato resolvido têm e na melhoÍ formâ de
direito, constituir uma Sociêdade de Advogados que se regerá pelas disposiçÕes do Código
Civil Brasileiro, pelo contido na Lei 8.906/94 e p€las seguintes cláusulas e condiçóes:

Da DenominaÇão. Sêde e Oôlelo

CLAUSULA PRIMEIRA: Por meio do presente instÍumento fica constituída a sociedade de
advogados que atuará sob a íazão social de 3!LEjgiJY!yggi9!3".
Parágrafo único: Ocorrendo o Íalecimento do(s) sócio(s) que lhe tenha dado o nome a razáo
social será mantida.

CúUSULA SEGUNDA: A sociedade têÉ sede e foro na Cidade de PÍimavera do Leste, neste
Estado de Mato Grosso, na Av. Minas Gêrais, n" 363,1o andar, centro, CEP 78.850-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá poí objeto a prestaÇáo de serviços de advocacia,
assessoria jurÍdica, consultoria jurÍdica e demais atividades jurÍdicas concernentes as área
judiciêl e extrajudicial, bem como disciplinar a colaboração recíproca no trabalho proÍissional e
o expediente e resultados patrimoniais auferidos na prestaçáo de serviços de advocacia em
geral. Os serviços pÍlvativos da advocacia, conforme reservados no Estatúto dos Advogados,
seÍáo exercidos conjunta ou individualmente pelos sócios, ainda que revertam ao patrimônio
social os respectivos honorários.

Parágrafo único - A sociedade poderá contratar advogados associados, conforme previsto no
Regulamento do Estatuto da Advocacia e da OAB, art 39, em qualquer municlpio incluÍdo na
iurisdiÉo do Conselho Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, bem
como contretar advogados ou sociedade de advogados coÍTespondentes em outros Estados,
devendo os respectivos contratos serem averbados junto do Registro da Sociedade de
Advogados.

Do Caoital Social e da ResDonsab,lidadê dos Sócios

CLÁUSULA QUARTA: O capital subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente
nacional, é de RS 10.000,00 (dez mil reaÉ) dividido êm í0.000 (dez mil) quotas, no valor de RS
í,00 (um real) cada uma, assim distribuÍdo entre os sócios:
a) o sócio DIVADIR DE PlERl, subscreve ê integraliza neste ato 2.500 (duas mil e

quinhentas) quotas no valor de R§ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de Rs
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)i

b) o sócio DIVAIR APARECIOO DE PlERl, subscreve e integratiza neste ato 2.500 (duas mil
e quinhentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de Rg
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais):

c) o sóclo ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO, subscreve e integraliza neste ato 2.500 (duas
mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, períazendo o total de Rg
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

d) o sócio OIVANIR MARCELO DE PlERl, subscreve e integraliza neste ato 2.500 (duas mil e
quinhentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de R$
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CúUSULA OÉCIMA SEGUND& Ficam os sóciosadministadoÍes dispênsador & pÍ€strr
cauÉo êm garantia da seus atos dê administÍaÉo.

CúUSULá OÉclMA TERCEIRÂ: Pelo exeíE-Ício da admlnisraÉo terão oB sódos-
administradoros diÍêito a uma reti,Eda mênsal â üElo de ? ró-labot€., cl{o vslor sorá ffio €m
comum acoÍdo entre os sócios.

PaágraÍo únlco - Pera eÍeito do contsblllz8Éo, o valor Íêlativo às Í€üradas dos sódos-
adminisfadoÍ€s seÉ lovado à conta d6 Despasas G8rais da Sociedadê.

Do Prd2o ds Duracáô ê do Exerclclo Soclet
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CúUSULA DÉCIMA QUÂRTI: Â sodedade bÉ duÉção por prazo lnd6bÍmimdo e parlir do
reglstro dêste cont ato, podêndo paÍüdpar de sodedads advogados ÍBgulaÍmento inscritos na
Ordom dos Ad',rogados do Brasil, ênqusnto mantivaíEír êssâ situsÉo o desde que não haja
v6to q, rêstíÉo por partg de quaqusr um dos sódos constihíntes.

cúusulÂ DÉCmA AUINTA: A moÍtg lnc8peddsdo, hsolvânda, o<dusâo, dissldênda ou
,€Urada ds qualqu€r sódo náo implcaÉ om dssoluÉo da Sodêdadq se os 3ódo8
Íemanescenbs no prazo de 30 (úhb) d,as ds are ereÍ€ssa ciênda dos ístos. ddiberâÍêm a
conlinúdad6-

PaágraÍo pÍlmelrc: AdoEda a rssoluÉo de contlnuar a Sodededo, será l€vantado um
balenço geral apurandGse o valor Íeâl do capitâl e das cotas, que sêrá pago ao sódo sôb e
hlpótêse 6lencada em í2 (dozê) parceles mênsals, iguais ê sucêsslvas, dorrldamsnto coÍÍigidâs
pelo mesmo lndice aplicável aos ativos sodals, vencândGse a prlmeiÍe a 30 (tlnla) dlss (b
asslnaüm compêtênto da AlterâÉo ConfaüJal e dsmais êm igual data no3 mssê8
subsêquenEs.

PaÉgrafo segundo: Nilo ocoÍÍendo a continuidade a Sod€dede eíaÍú dissolvlda,
pÍocessandGse os úâmiEs dB sua liquidqçÉo, sendo liquftlanto squele údo ou I*o que lbr
indicado pele maioÍia absoluta do capitsl social

PaágúaÍo t€Í€€lÍo: Em caso de ê(dusáo de 8ódo por qualquer des hlpótosês pr€visEs om
lei, lnclu3lve a pêÍda de insdiÉo na OA8, conbÍme a deliberaÉo de maloda ebsohtâ do
câpital sodal, náo conslderadas as cotas do sódo €xduÍdq proceder-sanl cônfoíma píadsto
no pâÉgr8ío 1c.

CúUSULA DÉCIMA SEXÍA: O €xercÍcio sociel coincidirá com o ano dvil. Anualmântê, a 31

d6 dezêmbro, seÉ elaborado um Balanço Geral B uma Demonstraçáo do RosultBdo do
ExercÍcio. Os lucros ou pÍejuÍzos apuradoi ssráo dividldos ou suportadG pobs sócbs na
pÍoporçáo do suas quotas de capital, excêb s€, havendo lucÍo, delibêrsí6m os sócios lev+lo
ao Pafimônlo Uquldo da Sociedads para postoíior uültsaÉo.

PaágnÍo pÍlmeÍro: O prímeiro exercÍcio socíal findaÉ em 3í dô dezêmbÍo d€ 2007.

Parágrafo s€gundo: A sociedadâ podeÉ, a cÍitáÍÍo dos sódos, levanter balsnços menseis
com a ôíeüva dlstÍibuiÉo dos rosultados eos sócios a cada mês.

Da Abeturâ dê Hltels o suà Eldncáo

CúUSULÂ DÉclMA sÉnMA A sodedado podsrá abÍir oscÍltódos finaE em qualquor paít
do terÍitório nacional, at ibuirÉo-lhes o capllal nomhal que lulgar úül ou nocesúÍio ao íim
colimado, parcola esta que desüacaÉ de s€u própÍio câpital, para eÍeltos fi3cais.

Da Cassâo de Quoas. da lncaÚcldade e llorÍ6 d€ S&los

CúUSULÂ DÉOMA OITAVA A soci€dadô á consüluÍda com caÍát€r de pêssoalidsde, sêndo
que as quota8 do capltal sodal não podêÉo ser ellsnadas ou dê quelqu€r íotma úaníeÍldas e

tercêiíos, ostÍanhos à socledade, sem que soja dâdo dltetb d6 prsÍôÍánda e de mântÍêst8Éoc
(i.
à



O capíhl soclal fica asslm dlsüibrddo entrc c sódG:
Sóclos Ouo6s Valorft§
Dlvadlr de Ple,l. 2fi0 2,500,00
Dlt alr Aparccldo de Plorí 25Ín 2500,00
And,úLaada S va Araúlo 2500 ?-500,00
Dlvanlr Mercelo da Plert 2S@ 2"500,00
IoúaÍs 10,M 10.000,00

CúUSULA OullÍf& A rêsponsú dads de cada uma dos sôclos quanlo às obdgafóor
contrâÍdas pela soctodâdo á [m]bda sovâloÍ de suas quotas no caplbt socht lnbgatEado

CúUSULÂ SE)ÍA: No eraÍcÍclo da advocacl. com o uao d. râzto 8ochl, 03 sóctoo
rcspondem Bulsldládã o mm[bdamonb p6bs dflroe callsadG a ctlontÉ, por agáo ou dnts!ão,
sem pr€iu'@ de rêpons8blLaÉo diedp[nardo 6uJoÀb causedordo dano

CúUSULÂ SÉTIMÂ': Os ,Gporlsávols poÍ atos ou omlssõês quo causêm pÍ€.lukos à
Soclêdado o/ou a tsrcêlre, dsveáo cobr& I psrd6 côtildas pêle domab sódc, de 6ma
intogral.

Da deÉncla e rêmunarã,cáo dos SôcloeÀdmlnlsíã,do/,gÀg

CúUSULA OITAVA3 A admlnbtração do3 negóclos soclab cabo, lndlvlduEl erou
coletlvamento a todos os sóclc, que usarão o tfulo de Sóclc.AdmlnbtBdoEs, prâthando os
atoa conÍorms estâbslscldo nasto lnstÍumonto.

crlusull ttotitt A todos G Eóclo6, êm oonlunto c[, sopâredrmentc, frcarn úlbuÍdc bdc
e podercs de admlnbtseÉo o rcprÉanbção da soclodado pelr dbpoÍ o der dosüno aos beÉ
soclab, ruceber o dar quitâÉo ds crédltos, dhheÍo ê yalotrs, acehbr üuh3 csrúlad6 I
comerchls êm geÍal abdr, movlmanhr e encêÍleÍ conbs bancáÉs emilhdq endoss'erdo o
rêcobendo úoquês 9 odom da pagBmsnq contalÍ emptÊümoa, oubtgar, acsÍaÍ o asshü
de contralos ou ato3 JuÍÍdlcôs em gsnl rssumh compmmlssos profrlslonals ds naüIEã
técnlco clenÜfica de âmbllrc nâêlonet ou htomaclonal, medlanb fillâCáo os .ssoclaÉo a
soclodede ou êntldades sedladâs no 8ns[ ou no Exterlor, rrpr€8mtar a so#ade p!Íatrb
torcalrcs, no Brasll ou Elúedor, lncluslve êm hco ds tepaíbõos pílblcú lbderab, c!íaduaL ou
munldpab, autaqulas e socledades da oconomb m&úr,8lám do npnsentar a socledade dm
e passlvamenG, om JuLo ou Íoa delq podondo parô tanlo, consütulr mandaürbs o oubEü
procuÍagõ€ com poderes eepecllcog enflm, pnthar iodos os dernab ate odlnárlG 6
oxtEordlnárlo8 ds edmlnlstragâo Boclstárla.

ParágraÍo prtmêlro: É absoÍutamento vadsdo, sondo nulo e lnoporântê om Elação à
Socledade, o uso da reáo soctal pan lhs e obJeüvoo egüanhoe ás atMdados o lnbltg3ss
soclab, lncluslve prêsralão de avab, fenças g outoe etoG, Balvo Bo praücad€ gm bênoftlo
doB próprlos sóclos.

PaágÍaÍo segundo: A práüce do atos não lnêÍentos ao obJeto Eoshl por peÍlo doc
admlnlíradorcs, lmplicaÉ na sua esponsúilbação possoal, no€ bmos da ld clvll

CúUSUIÁ DÉCMA: Sem o consenümânb ds todos os sódos, nsúum dêlss podêrá m!Íüor
rehgões profisslonab com socledsdc, ou com entldôdes a r€spolto d.B quals c aóc16
tenham so manlíestado contradamsntG.

CúusULA DÉclMA PRIMtrR ú O§ sócl6 trrão o dsvê, do lealdado snbs sl, om tod8. .s
operagãês Íslat vas à soclsd8de, e cade úm dolos pEstaÉ contrs, fid e orastamênto ao ouho
8óclo.

Parágnío prlrnelro: É vedado aos sócbs assochr€o slmultanoaments e outn 3odedade do
advogados.
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PârágnÍo sogündo: Ê permttldo o ererclclo da advo6cla 8utônoma p€bs 8óclos lnlrgÍant€s
da socledads, caso sm que os honoÉdos sdvocâllclos não sâÉo atíoddG como íecollra
pessoal, dêvêndo r€vortêr om bônôfrcb dâ socl.dedo, os rcaultadoa goclalo,
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CúUSUI-A DÉCIMA SEGUNDA Flcam os sóclos€dmlnlstredoÍss dtspentados ds prÊ3br
caugão om garanüe dê sous atos do âdmlnlsúação.

CúUSUIá DÉCIMÂ TERCEIRA Pslo oroÍcÍclo da admtnlstração tarão c
sóclos{dmlnlslradorês dÍ!êlto a uma re0ada morcd a üüIlo de 'prÚrlahuro-, cujo valoÍ será
Írrado em comum acordo ontrc o3 Eóclos.

Paágraío únlco . Para síolto de conbblÍr.9âo, o yaloÍ írlatlvo às r€tltãd.8 dos
sóclos{dmlnlstadores seá lovrdo à conb da DolpesrE Gorals d8 SoclêdadÊ.

Do Pâzo de Du'?cío e do Exêtclclo Socldt

CúUSUIÂ DÉclMA QUÂRTA: A soclodade têrá dunçlo por prâ:zo lndetermlnrdo 8 peÍür do
reglsto dest6 contsato, podsndo perüclpar da socledado advogados tEguhrmântr lnscrlbs na
Ordem dos Advogados do Bresll, enquânto mentlvor0m essa slueção e deede que não hala
veto ou rcst lção poÍ parte do qualquâr um dos 8óelos conrütuÍnt$.

cúUsULÂ DÉc[lltA OUINTA: A moíto, lncepacldedê, lnsotvâncla, erclusã0, dlsstdâncla ou
reünda do qualquor sóclo não lmpllêará em dlssolução da Soclad.do, te oe eóclos
remanêscentes no prazo de 30 (tlnhl dlas do sua ê&re33a clâncla dos Íatos, dêllbonrem e
conünuldadê.

Paágnío prlmolro: Adobde a rêsoÍução de conünuar a Socledads, será lsrranbdo um
belanço geÍal apunndo.se o valor roâl do caplt8l ê das cohs, quB sêrá pago ao 3óclo sob r
hlpótoeo oloncada em í2 (doze) parcelas mânsalo, lguels e suc8slvas, dsvldamentâ corígldag
pElo mosmo índlca apllcâvel aos atlvos soclals, vencendoce a prlmelra a 30 (tlnb) dles da
ssslnatura comp€tsnto ds Alteragão Confaturl e d0malg om lgual data nos mssoo
subsoquentos.
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ParágnÍo ssgundo: Não ocorrcndo a conünuldade a Socledade oBtsá dlssolvldq
processando€o os támltss de sua llquldeÉq s€ndo llquldants .quê19 sódo ou brcêllo qus ht
lndlcado pola malorla absolute do capllal soclsl

Perágrâío torcelÍo: Em caso d6 exclu3tro dB sóclo por qualquâr dar hlpólslos prcvlshr ern
lol, lncluslvo a parde de lnscrlção na OÂ8, soníoÍmo r dêllbârâgão d. mrloÍ|8 úsolutr do
capihl soslal, não consldendas ag cotas do góclo arcluÍdo, piocdor€eá coníorme prcvlsto
no parágraío íc.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA O êxorcÍclo soclal colncldlrá com o rno clvll. Anualmonte, a 3l
de dezembro, seá Blaborado um Balanço GoRl o uma DsmonEragão do Rêtulhdo do
ErercÍclo. Os lucros ou pra,luÍzos apurados seÉo dlvldldos ou suportadoc polos sóclos na
pÍopoÍção do suas quohs de câpltâ|, exceto se, hsv0ndo lucro, dollbeIeírm os Eóclos lová{o
ao Pablmônlo Llquldo da Soclsdado pare posbrlor utllhação.

PaÉgraÍo prlmêlror O prlmelro exorclclo aoclal ílndará en 3l de dezombro ds 2007.

Parágraío sogundo: A socl6d8do podoÉ, I ctltódo do! 8óclo8, lovantrar b.lân9os mensal8
com a eÍotlw dhtrlbulgâo dos r€sulbdoe aos sóclos a cada mâs'
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Da Abertun da Hllals e sua Hincão

CúUSULÂ DÉCIMA SÉÍMr\: Â socledade podeá abrlr escÍltórlo3 íllhls em gualquor PaÍto
do terÍltórlo naclonrl, atlbulndo{hos o c8pihl nomlnal que lulgar úül ou nocossádo ao fim
collmado, paÍcola ostâ quo dostacaá do seu própdo capltal, parâ eÍoltos frscd!.

Oa Cessáo de OüoÍrs. dt ,ncrpacrdrdo o lt oís do §ócro§

cúUsUl-A DÉclMÂ olTAvA: À sododads á constltuÍda com carátor de poaaàlldâds, sôndo

áúe as ouotas do crDitnt soctal úo podeÍeo sor sllenadât ou d. qu8lqu3f ÍoÍmt t12 úí6ildaô r
üÉetroà, ãiúntrosi eoctedade, eem quo ssla dâdo dlÍ€lto de proÍerâncla e dc msnlí.Êtação

§obío o teÍcelto aos 8Q!§gge nelt pEÍmanocenBm.
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PaÉgraÍo prlmelro: O sódo gue desejar cêder ou lransferlr total ou pardalmente suas cobs
dBverá notificar expÍessamêntê os dêmals sóclos dê sua intÊnÉo, êspecificando qlranüdade,
valor e Íoíma de pagamonto. bem corno o nomê do evenhral lnteÍessado, quo s€ íoí t€rcêlÍo,
deverá atendeÍ ao Í€quisito de inscÍiçáo da OAB o não soÍrer vsto ou r€slÍÍÉo por quahuer
dos sóclos roÍranêscênles.

Paágrafo segundo: Em prazo subsêquent6 dô «) (Uinta ) dü$ da eEtlvaÉo da notificaÉq
os sócios reínanescenüss dê\rêrão maniftsbr expÍ€ssamênts sê dêsejam €rcícoÍ s€u dtrEfu do
preferência e,lou, se possui algume rêstíiÉo ao hgÍesso do eventual intêÍessado na
sodedade.

o-3
;; §ti

Parágrafo têrEslroi O sllêÍdo ou dêsbü,ndâ de un cr, dgum sócios de eÍceíEm ssu dhÊtb
de praíerêncla, confeÍê as deÍnab sódos o direfro de prBÍeÍÉírcla sobÍe as sobras dag oobs
obítadas, preÍorêncla ossa que sa exerceÉ sobrs a; mgsmâs ou em hav€ndo mab do um
lntêessado, na propoÍçâo €m que ütularsm o cspital social.

ParágraÍo quarto: Não ocoÍrendo o exeÍcÍclo do direito d6 pÍeÍerêncla por parE dB bdos os
sôclos remanegcenEs sobre as coEs ofeÍledas 6, nâo havendo ÉstlÉo ao lngresso do
evenfual inteÍessado na Sociedade, o sóclo oíertante podeÉ alienar as cotss ao t€ÍtslÍo
lntsrêssado nâs mesmas condlç66s da oÍêrla íolta.

Parágraío quinto: Oconido o diíelto de prebÍência far-s€-á cessão de cobs, asslnandoso 6
competento AltereÉo do Contrâto Sodal com o pagamento do valor.

P8Égraío soxto: Na hlpóEsê de ocoÍrer qüalquú oposlÉo ao norÍE do teíceiío intsÍ€ssâdo, o
sóclo oÍeÍtanb poderá optar poÍ sua retrada. hlpóteso em quo s€ pÍocêdaÉ conÍome Fwlsb
na cráusuLA oÉctMA ourNTA.

CúUSULA DÊclMÂ NONAT Parâ a valldadê e efiéda dos imt umêntca de albração do
contrato Eocial, no caso de entrada ou roürada do sôclo, 6 ngcossárlo que os sôclos
rBpresenbntês da tohlidadê do capitsl social, por si ou por seus ptocuradorês, fiÍmom 0
competento lnstrumênto da alteragáo do contrato, desde que:
l- no caso dê enbada dB novo sôclo, tenha sido obüda a concodância dE bdos os sódc:
ll- no caso de Íeürada dê um dos sóclo§, tgnha suo aFesêÍrtsda caÍb de Íênúnclâ,

Parágnfo únlco - Qualquer dos sócios terá o dlrelto de retFar-se da soclêdade msdiante
aüso prêvio aos demab sócbs.

CúUSULA vlGÉslMA: Pemanecendo apenar um sôcio. por hlgcimentc ou ÍBthada dos
demais, a sodedadg so dissolverá. sê, no pr8zo leg4 úo houver o lÍEÍ€sso dg noros sôdo§

cúusulá ucÉsMA PRIMEIRÀ Ne vlgênda desb hsrumênt1 ocorÍsndo lmpêdlm€nb ou
lncapeddede dE quelquer um dc sód06, sêÉ êst6 exduÍdo da socledado rledlaflb albreçü!
oontratual e seus dÚeitoe e hanEÍB seráo pagos na foima descr a na CIáUSUIá DECIMA
QUINTA d6ste contreto.
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Das drsoosrcóes oaÍars

CúUSULA VIGÉSIMA SEGUNoA: Salrro dlsposiçâo d6 lel êm confáÍío, 8s dêlibêraÉes
sociab seÉo adotadas poÍ mâbrla absolub de vobs valendo cada cota um vob. basbndo
tenbs assinâurâs quaribs s€lam nece§sáÍb§ para maEÍialtsar essa maioÍía e autoÍts8r o
Íegistro.

Parágrâfo únlco: Âo sôdo dlssk enb dB dolberaÉo sodal cab€ eíÍr p."ezo sr@uenbde 30
(tÍinh) dias do regisfo da altêra@, a mantrês@o da.seu dl$en9o. cdrl o sxsÍtído de sou
dlreltD dê refra,a o pÍocedendo-eê coíro Pt€\rsto na CláuSUlá OECIMÂOUINTÀ

CúUSUIá VIGÊSIÀIA TERCaR ü A soluÉo dos câsos omisso3 sEÉ adobda cbnsoânb as

disposlç6es legals vigentes ao tanpo e cstÍr.4áo da mabrla absolub do capnd sodaL

cúUsULA vlGÉslMA QUÂRÍAi Todoe os honorárlos recebldo3 pelG advogados que

lntêgram e §odedado Ro\rederâo benêído da mesrnq compondo os Í€sultsdos Eocials.
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ctÁUSuu vteÉsMA QUINTA: Os sódos declaram sob as penas da lêl quê náo exercem
nenhum caço ou ofÍclo público que origlnem impedmento dJ íncompaüHlEade Íace o EstsüJto
da OA8, nâo partlcipam do ouhÉ Sodedade de Ad\rogados no âmblto deste Sêccional e qua
não ssulo lnajtsoE em nânhum dos cÍlmes prevlsbs em lel que os lmpeçam de paÍüclpar ds
Soclededês ey'ou exêrcêr e advocacia"

Drs Árlsracõos Cont elueis

CúUSUIÁ VIGÉSIUÂ SEXÍA! A qualqEr tempo, medlante dec-lsão dos sódos e íBspê&bdo
o quorum legal, podeÉ estê instÍumento ser alterado.

ParágraÍo únlco: Por deliberaÉo da íBloÍia absolub do êapibl sodal medhnb alErâÉo
conbaüJal pÍecedlda de requlsf,o do parágEÍo ünho do Art 4. do PÍo\rlmenb 112i2006. podeÉ
ssr delibereda a êxclusâo dê sôctb.

Oo Foro de Elelcao

cúUsuLA vlGÉslMA sÊÍMA! Fica elêito, para dhÍmlr €ventueis dúvidas a Í€3olver qt
conÍlltos orlundos dasta contÍato, o íoÍo da Cldado de Prlmavêra do Lêst€, E8Ho do Mato
Grosso, com renúnda a qualquêr ouüo, por mels pÍMleglado que seja.

CúUSUAL uGÊSIMA OITAVA: os casos omissos neste lnstrumento serão Íe3otvüos d6
conformidade com as disposigõe8 legais aplicâvsis à espêcie.

E, por estarom de comum acoído, assham o píêsenb lnstumenb em 04 (quafo) vlas do lguâl
teor e foÍma, na presênça das lêstêmunhas e que tsmbém o firmam.

2@7.
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Íí'rsC Pinto de Lara de PiEri
RG n'1842087-7 SSPTMT
CPF n' 989.58208S53
Rua An[nnM Prado, n' 138,1, JaÍdín Rha, PÍÍmarerâ do tBb'MT.

Jaouellnl de Lima Kldn
RG n'15072t2-2 SSP/MT
CPF n' 994.784.981-3{
Av. Cascavel, n' 890, PÍimarerâ llr PÍima/erâ do LEIÊMT.
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De Picrl Advoucir
CNPJ N"- 0&9t1j43/(xnr-2E
l. ALTEnAÇÃo DB CoNTRáTO§OCIÀL

DMDIR DE ?IERI, brasilciro, oasado, advopdo, inscriÍo ua OÂB/MT sob

residcntc c domiciliado na Av,
da C.I. RÊ no

,{PARECIDO DE advogrô, irgorito na OÀBfvÍT sob .4.336-
A, t"sidért s 107?, 38dim Bivq Primavoa Ir$ê

inscrito no CPFIIvÍF sob tl.

. 4.43d.649-4/SSP-P& insoúo no
â§ÀUJO, trasileiro, casado,

e domiciliado na ma Manaus, cÊffo,
RG no M2 934. r59/§SP-MG, i*tcrito CPFiMF

sócios ooroponentes da sociedade simples pua Plart
Av. Minas GÊr.is, 363, lo áad!r, Ccoho, CEP:

314, Livro 009,
clárlsulas scguiates:

CIrí,USULÀ PXIMEIRÀ - Ficâ crisde |'ínâ litial oa Àv. Bradlia, J7E, Ccatro

4335-À
poÍtâ&r
I}IVAIR

sooial

no.

pcl§eo

CLÁU§ULA SEG]üNDA - Psmanecem inâltemdss as dEmais clârsulss alo
primitivo que não colidirem com as diqosiçn* do prrscata instuncrúo.

contratâdos, lavraq dafam c

obrigando-se §elnceatc e
Ê,8 qu3tto vias dê igual tcor

cDr todos seus tcreos"

do Lestc 08 de

André da

Trtleb
RC nc-

CPF/MFr', 7u-rt

a

!
t'

de Pleri

>'i

Tllse Plrlo Lrr. de Plêrl
R§ Íf. 1842087-7-SSPÀ47

E
-pocllr Judrciáno do Estedo da Meto Gro§§o
Atos dr
Sêlo dê

e dê Rêgislro - Código do Cartório: 140
Código do Ào: 0ô
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Sol das Aoéricx, sala ao 05, JaÍdin das Aaéricas, CEP: 78.06O{01,
qual frca dcsucsdo um cryitrl dc IllE 1.(n0,00 (uo oil rcais);
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E por assim esarcm
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Podêr .iudiciãno do Estaõo de Meto Grosao

Sêlo

Notas ê dê Registro _ Código do Cartório: 140
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De Pieri Advocacia

CNPJ N'. 08.981.843/0001-28

2"ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

a-

DMDIR DE PIERI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/]vIT sob n'. 4335-4,

residente e domiciliado na Av. Minas Gerais, 450, Centro, Primavera do Leste-MT,

portador da C.I. RG n" 648.647/SSP-PR, inscrito no CPF,MF sob no 138.133.239-00;

DMIR APARECIDO DE PIERI, brasileiro, ca§ado, advogado, inscrito na OAB/IVÍT

sob n'. 4.336-4, residente e domiciliado na Rua Antônio Prado, 1077, Jardim fuva,

Primavera do Leste-MT, portador da C.I. RG n'. 4.364.581-1/SSP-P& inscrito no

CPF^4F sob n'. 894.059.949-72; DMNIR MARCELO DE PIERI' brasileiro, casado,

advogado, inscrito na OAB/I4T sob n'. 5.698-4, residente e domiciliado na Rua Antônio

Prado, 1382, Jardim Riva, Primavera do Leste-MT, portador da C. I. RG n". 4.434.649-

4/SSP-PR, inscrito no CPF/I,ÍF sob n'. 580.879.901-53 e ANDRÉ LIJIZD^ SILVA
ARAUJO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/IvÍT sob no.3.963, residente e

domiciliado na rua Manaus, 326, centro, Primavera o Leste/IVIT, portador da C.I. RG n"

M2 934.L591SSP-MG, inscrito no CPFA,IF sob n' 422.503.406-25; únicos sócios

componentes da sociedade simples pura "de Pieri Advocacia" com sede e foro na Av.
Minas Gerais, 363, 1o andar, Centro, CEP: 78.850-000, Primavera do Leste-MT, com seu

contrato social devidamente registrado na OAB/IVIT sob no.314, Livro 009, Fls. 86 a 89,

em 0210812007 e posterior alteração contratual registrada sob no Livro no. 006, Fls. 25(v)
e 26, em 17103/2010, vêm alterar seu Contrato Social e o fazem pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A cláusula oitava do contrato social passa a ter a seguinte
redação: A administração dos negócios sociais cabe, individual e/ou coletivamente aos

sócios: DfVADIR DE PmRI, DMIR APARECIDO DE PIERI e ANDRÉ LUIZ
DA SILVA ARAUJO, que usarão o título de sócios-adminishadores, praticando os atos
conforme estabelecido neste instrumento.

CLÁUSIILA SEGTINDA - A cláusula nona passa a ter a seguinte redação: Aos sócios,
DIVADIR DE PIERI, DIVAIR APARECIDO DE PIERI C AI{DRÉ LAÍZ DA
SILVA ARAUJO, em conjunto ou separadamente, ficam atribuídos todos os poderes de
administração e representação da sociedade para dispor e dar destino aos bens sociais,
receber e dar quitação de créditos, dinheiro e valores, aceitar títulos cambiais e comerciais
em geral, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitindo, endossando e

recebendo cheques de pagamento, contrair empréstimos, outorgar, aceitar e assinar
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contratos ou atos jurídicos em geral, assumir compromissos profissionais de natureza
técnico cientifica de âmbito nacional ou intemacional, mediante filiação ou associação a

sociedade ou entidades sediadas no Brasil ou no Exterior, representar a sociedade perante

terceiros, no Brasil e no Exterior, inclusive em face de repartições públicas federais,
estaduais ou municipais, autarquias e sociedades de economias mista, além de representar
a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo para tanto, constituir
mandatrírios e outorgar procurações com poderes específicos, enfim, praticar todos os
demais atos ordinríLrios e extraordinários de administração sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
social primitivo e posterior alteração, que não colidirem com as disposições do presente
instrumento.

E por-assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam
instrumento, em três vias de igual teor ejuntamente com duas testemunhas o pre

sles h iros a cumpri-lo em todos seus termos.

vera do Leste, 02 de jul

Div ode tert

,::tf&fl
de Pieri André urz d

^
ilva o

Isaúra Maria Levinski
RG n". l2R-2.543.993/SSP-SC

CPF/lvÍF: 63 86.048.039-68

RG: 2.035.142-9/SSP-MT
CPF lMF | 026.639.7 7 l -95

rtsc
QooAn arLYnÉL^t-
Carolinúsde Carvalho Rabêlo

Íqr,o v /rr".,x
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Rrgistro - Códtgo do Cartório. 140
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÁO

0E.98í .A13r0(xr'l .28
MÂÍRIZ

coMpRovANTE DE |NSCRTÇÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ÀB€RTURA

0?J0Ei2007

DE PIERI ADVOCACIA

TiTU!O DO ESÍAAELECISENÍO (NOME O€ FAN'ÀSIA]

DE PIERI ADVOCACIA

coDrco E DESCRTÇÀO OA ÂT|VIOÂDE ECONÔM|CÁ PRTNOPÁI

69-íí-7-0l - SgÍvlços advocatícios

COüGO E DESCRIÇÃO OAS AÍIVIDÀDES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

Não iníormada

CôOIGO E DESCRIÇÀO DÀ NÀÍUREZA JURIDICÁ

223-2 . Soci€{rad€ Simples Purà

LOGRAOOURO

AV IIINAS GERAIS
MERC

363
COMPLEMEN-rO

Âl,lDAR 0l

.EP
78.850-000

BÂ]RRO/DlSÍRIIO
CET{TRO

MUNICIP]O

PRI AVERA OO LESTE

ENOEREçO ELETRôNICO

(66) 3,Í98.2002

srru^ÇÀo c^oÁsÍRAL
ÂTIVA

oÂÍa oÀ sfiuÀÇÂo cÀDÂs]RÂL
02JOU2ú7

oÁÍa oa struAçÀo EsPEctAt

ilT

Aprovado p€la lnstruçâo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/03/2020 às'lí:46:09 (data e hora de Brasília). Página: 1l'l
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SECRETÂRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COORDENADORIA DE TRTBUTAçÃO E CADASTRO

ALVARA

2020

O Excelentíssimo Sr, Prefeilo Municipal de Primavera do l,este - M f. tendo em vistâ que o requerente preencheu todos os
requisitos da l.ei l\{unicipal em !igor. conccde-lheAL\' RÁ I)l: LO( Al.lz^ÇÀO E }tI\CIONAME\TO.

1 \l,.rt ],1.

o8.981.443/OOO1-28
a\í,.
615101

\ome Irnrprc\arirl

DE PIERI ÀDVOCACIA

Natne I anre\ia

DE PIERI ADVOCACI.{.

Codigo e DcscÍiçâo da Àtiyidadr Ecoún)ica PÍtncipal
4559{ - SERVTçOS ADT,OCATICTOS

Cdiitro ( Dr*-Íiç]o dú An ! id..le E!'6úro Séú!Áiriar

8lú0..ço & LdJi,.§i{'
.§'f\lD..r - lfl:iÁS GER{l§ 0üXl0J63 - Bâirmr (IDADE PRl}!,{VER r I - ( EP:7tt5lX}00

AIiDAR I

ÁÍcâ Ulilizada / M2
í).00

lnscrição Esladual
ISE\TÀ

Validade lln'.io d,3 Ari!idade
lrotrnmr

Dtv\DtR Dt: PtÍ:Rt - t38.133.2J9{» - S(XIO
\\DRE t.t l/- D r sn-\:\ rR\[ J() - {2.2.51rJ.{06-:5 - S(i( Io
Dt\ UR.\P{Rt:(:tD(' Dt: PtERt - &r.t.059.9{9-?2 - S(X lO
Dtv{:.!.'lR llAR(:f l,O Dll PTERI - 5t0.8?9.901-$ - SÓ{'lO

lloÍáno de f uncionamtnto

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira §exta-feira Sábado Dom ingo

07:00- l I :00
t-1:00- 17:00

07:00- l I :00
l3:00-17:00

07:00- I I :00
ll:00- 17:00

07:00- l I :00
l3:00- 17:00

07:00-l l:00
l-l:00-17:00

07:00-l l:00 Fechado

c)hsen Âçào*r.r E§ÍF CO:\TRlBLlsrE RECOLHT, ISSQ:\.' Df ACORDO Collt OS,{RTIGOS lr{..r t,L< D-{ LII \" ó9912001 DO CODIGO
TRtBt T.rRlO lll \t(
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêdêral do BÍasil
ProcuradoÍia€eÍal da Fazenda Nacional

CERIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DE PIERI ADVOCACIA
CNPJ: 08.98í.843/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiícado que vierem a ser apuradâs. é certificado que:

1. constam débitos administrados pêlê Secretaria da Receita Fedêral do Brasil (RFB) com
êxigibilidade suspensa nos termos do art. 15'1 da Lei no 5.172, de 25 de outubÍo de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou obieto de decisâo judicial que determina sua
desconsideraçâo para Íins de ceÍtiÍlcaÉo da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos: e

2. constam nos sistemas da Procurado.ia-Geral da Fazenda Naôional (PGFN) débitos inscritos
êm Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. '15'l do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto dê decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certiÍicaçáo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, estê documento tem os mesmos eíeitos da certidáo
negativa.

Esta certidão é válida para o estabeleeimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgâos e Íundos públ,cos da administração direta a ele vinculados. Refere.se à situaçâo do
sujeito passivo no âmbito da RFB ê da PGFN ê abÍange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. 11 da Lei no 8.21?. de 24 de julho de 1991 .

A aceitaçâo desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endêreços < http://Ífb. gov. br, ou < http://www- pgfn. g ov- b r>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2J1412o14.
Emitida às í7:20:50 do dia 0310312021'<ho.a e data de Brasília>.
Válida ate 30/08/2020. z
Código de controle da ce.tidão: 0Â1E.1320.E44E.0C70
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

de ren

mdâi, sâla 5. CênIm Empresaria
m alâs Américls- CEP 78060-6íl
il : Dieriêd\]rbÂ/ate@-com.br

Divadir de Pieri

Divânir Marcelo de Pieri

Divair Àparecido de Pieri

AndÉ Luiz da Silva Ararrjo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
DO LESTE

CERT. POSIT. COM EFEITO NEGAT. DE DEBITO -
CPND - 6034 l2O2A

ESTADO DE MATO GROSSO

Tapo do conHbuintê
Ccnr,:i.i'irinte Geral
Inscriçáo: 26i5?2 Identificaçáo: 2 r;9-

Pessca "iu !:liii ca

C.N.PJJC.P.F.
a893L84300C728

ituação CadastralCoÍnÍibuinte
,a PIaRI AD'VOCÀCIÃ I

Logradouro, Númâro I Coítplêmento, CEP, Edifcio, Lobam6oto
ÀvE'.J: tÀ. - 1.,:rlJAs GÊRÀrs, lt': 300cc36:. ANDÀP. 0l Quadra:
BairÍo: :IlÀDE ?RIl.lÀvEfÀ Cidade:.r ':,.. ri,' .-- -.l-a
Data Erpôdiçáo
naif;3l2C2ir

Validado
o1/ c4 i2a20

lData Protocolo

l0i/C3/2C2rJ
ll" PÍotocolo
C

N.'De Autenticidadet Ba8 .12n. 32,-. . )2'l

Certificamos, com fundâmento nas informaçÕes cônstantes êm nosso Sistema de
Cadâstro e controle de Arrecadação, e ressalvando o dj,reito de a Fazenda Municipal
de inscrevêr e cobrar outras dividas que venham a ser apuradas, com referênciâ
âo prêsente instrumento, quê EXISTE débito registrado em nome do postulante,
EN?RETANTo, nos termos do disposto no artigo Àrt. 206 da Lei n". 5.L72/66 - códigc
Trr,butário NacionaI, este documento tem os mesmos efeitos Ce CERTIDÃO NEGÀTIVA,
porqúanto tais débitos encontlam-se na seguintê condi"Ção: Ãrt. 151,I - MORÀTÓRIA
(parce.l,amentos pagos em diai .

***:***********************t*****t***********i*******i********i*********
***********t*********t********************************t***t***1*******:t
*********************i*********:k*********************************1*****
**********************+***:t******t*t*******************+***************
***********1**********t********t***t**********i*t******i***rrt*t********
***t**********************i********************a***********************
*****************t,**********************************t*********t***t***
***rr**********t************t******+*+*******t********t*****************
,***r********i************]i::k*******t*ii******************************t*
**********+*******+**i****i********************************************
***********************************!a***********************************

ü^ll,;
Â aur-elt:-c:iaCe dés--,â cerli(iãe pcde ser conf.irmada na pagina da Se..etaria de fazerrda,
.r r;a p::ópria Secre:aria de FisanÇas.
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROCI'RADORIA GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

FiNAIidAdC: CERTIDÃO CONJUNTA DE PEI§DÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁNT,q.S JUXTO À

SIFAZ E À TCT OO ESTADO DE MATO GROSSO

Datâ dâ emissão: 0 5t0312020 Hora da emissão: 10:37:05 /

Nonre/denominação do sujeito passivo: DE PIERI ADVOCÀCIA /
CNPJ : 08.981.8.13/ln0l-28

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe. conforme parâmetros cons!ântes no Anexo I da Poíaria
Conjunta n" 00812018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integra.das ao sistemâ de processamento

de dados dâ CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de

processamento de dados da Divida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Gerat do Estado, pendência, em nome do

sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente CeÍtidão nâo alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou

integrado âo sistema da CND e/ou da Dívida Ativa-

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou

www.pge.mt.gov.br.

/
Certidao válida até: 0310412020.

Fomecimento gratuito

Núnero de Autenticação: T2KAA9U2L29U22LNI

Página 1 de 'l b]r*W

:

CERTIDÁO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
cND N'0028026536

.g



Voltar lmprimir

CAIXA
CAIXÂ 

=CONOMiCA 
FEDERÁL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição3 08.981.843/ooo1-28 I
RAZãO SOCiAIDE PIERI ADVOCACIA

EndeTeço3 AVENIDA MINAS GERAIS 363 01 ANDAR / CENIRO / PRIMAVERA DO
LESTE / MT/ 78850-000

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

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

validade:04/03 l2O2O a O2l 04 l2O2O

CeÉificação Númeror 20200304030929L1346317

Informação obtida em O5|O3/2O2O O9:26i44

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

L"tuq



del:a

PODER JI'DICiARIO
-=IJSTJÇÃ DO TRÀBAI}{C

CERTTDÃO ÀIEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLEISTÀS
ú

Nome: DE PfERf ADVOCACIA
(MÀTRIZ E FILIAIS) CNP,J: 08.981.843/0001-28

CerEidão n" t 5894356/2020 t
Expedição; Os/03/2020, às 09:28:1,4
validade: 3l/08/2020 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que DB PrERr ÀDvocÀcrÀ
( ÀTRIZ E rrLrÀrs), inscrito(a) no CNP,I sob o n'

08.981.843/OOOL-2g, NÃo coNsÍÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pê1a Lei n' ]-2.440, de 7 de julho de 2U.L, e
na Resolução AdministraEiva n" l47O/2OLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEantes destsa Certidão são de responsabiL idade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados axé 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 estabelecimenLos , 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 gratuj.tamente .

rNroRuÀçÃo ruPoRTÀ[tE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi-stas const.am os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quant.o às obrigações
esEabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judlciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenc j,ários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimenE.os determinados em 1ei,. ou decorrentes
de execução de acordos tirmados perante o Minj.stério Público do
Trâbalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas i sugÊsiõe6: c!:d:::lts!. j:.is.b::

"a
w
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ANEXO IV

coNvrTE No 00u2020

DECTARAçÃO DE INBGSTÊNCrA DE FATO SUPERVENTENTE rMpEDrTrVO.

A empresa DE PIERI ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado,

registrada na OAB/MT sob no 314, livro 009, fls. 86 à 89, inscrita no CNPJ/MFsob no

08.981.843/0001-28, sediada na Av. Minas Gerais, 363 - 10 andar, Centro, Primavera

do Leste-MT; neste ato representada pelo sócio administrador Sr. Divair Aparecido de

Pieri, brasileiro, casado, advogado, portador da C. I. RG no 4.364.581-1/SSP-PR,

inscrito na OAB/MT no 4.336-A e no CPF/MF no 894.059.949-72, residente e

domiciliado na Rua Antônio Prado, L077, Jardim Riva, Primavera do Leste-MT, no uso

de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da

matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a

inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este ceÍtame

licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste {ONVITE no 00U2020 -

na forma determinada no § 20, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente

assinada pelo representante legal da empresa participante.

ra do Leste, 1Í de março de 2020.

%"e:
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coNvrTE No 00u2020

DECLARAçAO QUE ATENDE O TNCTSO V DO ART. 27t OALEÍ 8.666/93.

Primavera oo,rY,, r/a" 
^"rso 

de 2020.

DE
Divàir do de Pieri - Administrador

ADVOCACIA

d rl
lcYoclsll*rK**

E o (!stE / rT

!G (rÀ]l^'"
nheÇo poÍ AUTENÍ DADE a(s)

ARECIOO DE PIERI T
Selo:

08.80

R

ê

rymavera do
timt.jus.br/s.los
Leste - MT marÇo de 2020

ffi
\_atr

ANEXO III

DE PIERI ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado,

registrada na OAB/MTsob no 314, livro 009, fls. 86 à 89, inscrita no CNPJ/MFsobno

08.981.843/0001-28, sediada na Av. Minas Gerais, 363 - 10 andar, Centro, Primavera

do Leste-MT; neste ato representada pelo sócio administrador Sr. Divair Aparecido de

Pieri, brasileiro, casado, advogado, portador da C, I. RG no 4.364.581-USSP-PR,

inscríto na OAB/MT no 4.336-A e no CPF/MF no 894.059.949-72, residente e

domiciliado na Rua Antônio Prado, L077 , Jardim Riva, Primavera do Leste-lvÍT, em

atenção ao inciso V do art.27 da Lei no 8.666/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27

de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma

contida no art. 70, inciso )00CII, da Constituição da República, ou seja, de que não

possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho

(exceto aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos.

,

b- I q
u)

ü



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL

cNPJ/MF 03.507.57í1000í -05

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa De Pieri Advocacia, inscrita no
CNPJ sob o no 08.981.843/0001-28, estabelecida na Rua/Av. Minas Gerais, no 363,
10 andar, Centro, cidade Primavera do Leste - MT, Estado de Mato Grosso, prestou
serviços à Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ 10 03.507.57110001-05,
estabelecida na Avenida Nossa Senhora de Brotas, S/N bairro Nova Acorizal , na
cidade de Acorizal, Estado de Mato Grosso, detém qualiflcação técnica para
prestação de serviços advocatícios na área de consultoria e assessoria
jurídica, extra judicial e judicial, sobre direito público abrangendo direito
administrativo, civil, tributário, constitucional e processual civil.

Registramos que a empres prestou seruiços no decorrer dos anos de2017 a 2018.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações,
nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Acorizal-MT 11 de março de 2020.

Clodo do ro a Silva
CP 1-04
Prefe

AVENIDA NOSSA SENHORA DE BROTAS, S/N - BAIRRO NOVA ACORIZAL
CEP: 78.480-000 - ACORIZAL - MATO GROSSO

TELEFONE : 65 3353-í345

W
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AI{OREG MT

À33oclacào dos t{olárlos
e ReolstràdoEs do Estado-dê Mâto GÍo3-§o

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa De Pieri Advocacia, inscrih no

CNPJ sob o no 08.981.843/0001-28, estabelecida na Rua/Av. Minas Gerais, no 363,

1o andar, Centro, cidade Primavera do Leste - MT, Estado de Mato Grosso, prestou

serviços à Associação dos Notários e RegistradoÍes de Mato Grosso -
AnoÍq-MT, CNPJ no 02.767.L5210001{0, estabelecida na Rua Holanda, no 47,

bairro Santa Rosa, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, detém

qualificação técnica para prestação de serviços advocatícios na área de

consultoria e assessoria jurídica, extra judicial e judicia!, sobre direito

público abrangendo dire'rb administrativo, civil, tributário, onstitucional

e processua! civil.

Registramos que a empresa prestou serviços no decorrer dos anos de 2013 a

2018.

Informamos ainda que as presta@s dos serviços acima referidos apresentaram

bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas

obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a

presenE data.

Cuiabiá, U de março de 2020.

^{r{"r,rurzrre asvbumsqúe
TESOUREIRÂ

clF 207.782.36t-53

ú-t{*q'

+

Ruâ Holatrdr n' 47, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT - Ce$ 7E04ç22,5, Fores (65)3644-t373 (613úÍ{-
6213 Fax (65) 36{G7634, §'mâil: stroregmt@ anoregmt.org.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ

Período da Busca: 0110112014 à 1310312020

ADVOGADO: DAVANIR MARCELO DE PIERI - OAB/MT n.o 5.698-A

Certifico, a requerimento da Advogado acima

qualificado que, consultando o nosso banco de dados de

DISTRIBUIÇÔES, verifiquei CONSTAR ações CIVEIS em que a parte

supra-atua como Advogado neste Fórum da Comarca de Cuiabá,

conforme relatório que segue devidamente assinado em anexo. Cuiabá,

13 de Março de 2020.

En mento

ts

GO
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ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDrcÉRIO
COMARCA DE CU|ABÁ

Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência Vlr Causa:

hocesso: 9867-lE.20l7.El1.0041 Cod.: l2l483l Data Distribuiçâo: 26/Ml20l7 Data Encerramento

Tipo Processo: Carta Precatória->caÍtas->outros Procedimentos->processo Cível e do Trabalho

. 0.00

t5/09t2017

QuaÍa Vara Especializada de Família e Sucessões Vlr Causa: .880.00
processo: 22321-64.2016.811.0041 Cod.: I128356 Data Distribuição: 27106/2016 Data Encerramento:. 04109/2019

Tipo Processo: Inventário->procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->procedimentos Especiais->procedimento de C

Décima Vara Civel Vlr Causa: 7E0000

Processo: 28636-l1.2016.811.004t Cod.: 1142873 Data Distribuiçâo: 04/1012016 Data EnceÍramento: 16/1212019

Tipo Processo: Procedimento Ordinrír'io->procedimento de Conhecimento->processo de ConhecimentG.>processo Cível e do Tr

Quarta Vara Especializada de Familia e Sucessões

Processo: 12064-77.2016.811.0041 Cod.: 11038,14 Data Distribuição: 14/04/2016

Tipo Processo: Separação de Corpos->processo Cautelar->processo Civel e do Trabalho

Divisão Administrativa Cível da Capital

Processo: 17012-91 .201 8.81 1.0041 Cod.:1336332 Data Distribuição:

Tipo Processo: Pedido de Providências->procedimentos Administrativos

Vlr Causa:

Data Encerramento:

78000

06/06/201't

Vlr Causa:

20/09/2018 DataEnceÍramento:

. 0.00

08/10/2018

Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular VIr Causa: 180576

Processo: 27750-12.2016.81 1.0041 Cod.: 1140799 Data Distribuição: 28/07 /2016

Tipo Processo: Ação Civil Pública->procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Espasas e Regimentos->procedimentos

Primeira Vara Especializada Direito Bancário Vlr Causa: 39891,51

Processo: 192ó7-71.2008.811.0041 Cod.: 349013 Data Distribuição: 05107/2016

Tipo Processo: Cumprimento de Sentença->procedimento de Cumprimento de Sentença->processo de CoúecimentG,>processo

Páglto: ?

\

Inpresso en l3 03 2020 às 12:58 Holas

L4W



ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDIC]ÁRIO
COMARCA DE CUlABÁ

Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário Vlr Causa: .10000

Processo: t9928-06.2015.81 1.0041 Cod.:993117 Data Distribuiçâo: 3010412015

Tipo Processo: Reintegração / Manutençâo de Posse->procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->procedimentos Espe

Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agúrio VIr Causa: 60000

Processo: 2l4l-03.2011.811.0041 Cod.:709269 Data Distribuição: 28/0712015 Data Encerramento 05106/2017

Tipo Processo: Procedimento Ordinário->procedimento de Coúecimento->processo de Conhecimento.>processo Cível e do Tr

Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agnário Vlr Causa: 32400

Processo: 48205-32.2015.8 | 1.0041 Cod.: 1053634 Data Distribuição: l4l10/2015

Tipo Processo: Cumprimento de Sentença->procedimento de Cumprimento de Sentença->processo de Conhecimento->processo

Segunda Varâ Cível Especializada em Direito Agúrio Vlr Causa: 100000

Processo: I0380-20.2016.811.0041 Cod.: 1099474 Datâ Distribuição: 2l/0312016

Tipo Processo: Reintegração / Manutenção de Posse->procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->procedimentos Espe

Quantidade de Processos: 25

\

Inpresso en l3 03 2020às l2:58 Horas

^w



Lista de Processos

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICÁRIO
COi/IARCA DE CU|ABÁ

Décima Primeira Vara Cível

Processo: 47494-27.20 | 5.81 1.0041 Cod.: 1052169 Data Distribuição:

Tipo Processo: Protesto->processo Cautelar->processo Civel e do Trabalho

Vlr Causa:

08/10/2015 Data Encerramento

Quinta Vara CíYel Vlr Causa:

Processo: 3978E-27.2014.81 1.0041 Cod.: 914413 Data Distribuiçâo: ?8108/2014 Data Enceramento:

Tipo Processo: Embargos à Execuçâo->embargos->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública Vlr Causa:

Processo: 50648-87.2014.81 1.0041 Cod.:932470 Data Distribuição: 28ll0l?014 Data Encerramento:

Tipo Processo: Embargos à Execução->embargos->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

Quinta Vara Cível Vlr Causa: 142833,37

Processo: 48549-13.2015.811.0041 Cod.: t054503 Data Distribuição: l5/10/2015

Tipo Processo: Demarcaçâo / Divisão->procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->procedimentos Especiais->procedi

Sexta Vara Cível Vlr Causa: 50000

Processo: 40381-22.2015.811.0041 Cod.: t037619 Data DistÍibuiçâo: 2710812015

Tipo Processo: Procedimento Ordinário->procedimento de CoúecimentG.>processo de Coúecimento->processo Cível e do Tr

1.000.00

03/05/20 t6

297119.72

09fi0/20t9

. 0.00

0Ut0t20t9'

Quantidade de Processos: r

In presso en I3 03 2020às 12:56 Horas Página: I

\
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MATO GROSSO

CERTIDÃO N'0178/2020

CERTIFICO que, em 02lmarço12010, foi deferido pela l' Câmara Julgadora a 1"
Alteração Contratual. Fica criada uma filial na Av. Brasília, n 578, Edificio Centro
Empresarial Sol das Américas, sala 05, Bairro Jardim das Américas, CEP 78.060-601,
Cuiabá-MT. Registrada nas fls. 25l(verso) e 26 do livro 006 de Alteração de Registro
de Sociedade.

CERTIFICO que, em l3lagosto/2Ol 0 foi deferido pela 2u Câmara Julgadora o Registro
dos Livros Diário n.o 01,02 e 03 de Contabilidade da Sociedade, registrado sob n.o 118,
fls. 98(verso) e 99 do livro n.o 002 de Registro de Livros e Documentos Contábeis
das Sociedades de Advogados.

CERTIFICO, que em l3ljulho/2011 foi deferido pela lu Câmara Julgadora o Registro
dos Livros Diário n.o 04 de Contabilidade da Sociedade, registrado sob n.' 144, fls. 37
do livro n.'003 de Registro de Livros e Documentos Contábeis das Sociedades de
Advogados.

CERTIFICO que em 24/agostol20l2 foi deferido pela l'Câmara Julgadora o Registro
do Livro Diário n.'005 de Contabilidade da Sociedade, registrado sob n.o 185, fl. 80, do
livro n.o 003 de Registro de Livros e Documentos Contábeis das Sociedades de
Advogados do ano de 2011.

CERTIFICO que em 30lagosto/2013 foi deferido pela 4u câmara Julgadora o Registro
do Livro Diário n.o 06 de Contabilidade da Sociedade, registrado sob n.o 207, fl. 07, do
livro n.o 004 de Registro de Livros e Documentos contábeis das sociedades de
Advogados do ano de2Ol2.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL . SECCIONAL MÂTO GROSSO
Dr. Morio Cordi Filho S/N - Centro Polílico Adminislrotivo

cEP:78019-914 - CUTABÁ,/MT - Tel.: (ó5) 3ó13-0900

(/-l,f

CERTIFICO que, revendo o livro de Registro de Sociedades de Advogados desta

Seccional, constatei o Registro de Sociedade n.o 314, fls. 86, 87, 88 e 89 do livro n.o

009, com a denominação "DE PIERI ADVOCACIA", requerido pelos(as)
advogados(as) DMDIR DE PIERI, OAB/I\4T n.o 4335-A; DMIR APARECIDO
DE PIERI, OAB/IVIT N'4336.4; ANDRÉ LUIZDASILVA ARAÚJO, OAB/MT N."

3963 e DMNIR MARCELO DE PIERI, OAB/I4T n.'5698-4, com sede na Av.
Minas Gerais, n.o 363, lo andar, Bairro Centro, na cidade de Primavera do Leste/MT,
consoante deferido pela lu Câmara Julgadora em0710512007.

a/
\



eAl
MATO GROSSO

CERTIFICO que, em 30/agosto/2013 foi deferido pela 4u Câmara Julgadora a 2"
Alteração Contratual, emrazão da mudança da redação da Cláusula Oitava e Nona do

Contrato Social, registrada nas fls. 180 do livro 009 de Alteração de Registro de
Sociedade.

CERTIFICOT Quê êÍn 24lsetembrol2Ol4 foi deferido pela 2u Câmara Julgadora o
Registro do Livro Diário n'07 de Contabilidade da Sociedade, registrado sob n.o 243,
fls. 48 (verso) do livro n.o 004 de Registro de Livros e Documentos Contábeis das
Sociedades de Advogados do ano de 2013.

CERTIFICO, que em 05/fevereiro/2016 foi deferido pela 2u Câmara Julgadora o
Registro do Livro Diário no 08 de Contabilidade da Sociedade, registrado sob n.o 302,
fls. 118 do livro n.o 004 de Registro de Livros e Documentos Contábeis das
Sociedades de Advogados do ano de 2014.

CERTIFICOT QU€ €Í1 20/marçol20l7 foi deferido pela 2u Câmara Julgadora o Registro
do Livro Dirírio no 009 de Contabilidade da Sociedade, registrado sob n.o 358, fls. 175

do livro n.o 004 de Registro de Livros e Documentos Contábeis das Sociedades de
Advogados do ano de 2015.

CERTIFICO, que em l6lfevereirol20l8 foi deferido pela 2' Câmara Julgadora o
Registro do Livro Diário no 010 de Contabilidade da Sociedade, registrado sob n.o 392,
fls. 9 do livro n.o 005 de Registro de Livros e Documentos Contábeis das Sociedades
de Advogados do ano de 2016.

A presente certidão tem a va idade de 60 dias.
O referido é v rdade. Eu,
Cuiabá - , aos 1l de

MAT GRO

Ésffi:Ji o+s.zg s

Nubia de Am.rda Oliveira, digitei e conferi.
do ano de dois mil e vinte.

ORDEM DOS AOVOGADOS DO BRASIT . SECCIONAL 
'úATO 

GROSSO
Dr. Morio Cordi Filho S/N - Centro Político Adminislrotivo

CEP: 78049-914 - CUtlgA,/^,lt - tet.: (65) 3ó13-O9OO

Eu, Helmut Flávio Preza Daltro, Diretor Tesoureiro a Subscrevo e dou fé.

SELO DE AUTENTICIDADE N'049.295

hw
7



MATO GBOSSO

CERTIDÃO N.' 011151/2020

CERTIFICO que ADVOGADO (A) DIVANIR MARCELO DE PIERI está com sua insuiçào
ATM desde 13107/1998.

CERTIFICO que DIVAÀIIR MARCELO DE PIERI figura como sócio (a) na sociedade DE
PIERI ADVOCACIA.

CERTIFICO que nesta data, xÃO CONSTA DÉBITO vencido perante a tesouraria, ficando
ressalvado o direito desta seccional de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que

venham a ser apurados posteriormente.

DR. FLAVIO JOSÉ FERREIRA
Secretário-Geral da OAB/MT

Emissão gratüita.
A validade da presente certidão de inscrição podená ser veriÍicada no portal OABMT em:
wwrr,.oâbmt.org.br.
Código VeriÍicador N": 9PJW 4ZOD T2RB OZUW

A presente certidão de inscrição tem a validade de 30 dias,

CERTIFICO que DIVANIR LARCELO DE PIERI, obteve sua inscrição de ADVOGADO (A)
na categoria SUPLEMENTAR sob o no 5698/4.

Cuiabá - MT. aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.
O referido é verdade.

^y{_ORDEI\{ DOS ADVOCADOS DO BRÁSIL - SECCIONAL MATO GROSSO - 2' Arenida Tmns\ersal. S/N - Centro l'oliti
Ádm inislrotilo Cep: 780.19-914 - CtrlABA/M t lel.: (65) 3613{900 - Far: (65) 3613-0921 q /

/-_.'



CERTIFICO que DMDIR DE PIERI. obteve sua inscrição de ADVOGADO (A) nâ categoriâ

SUPLEMENTAR sob o n" 4335/4.

CERTIFICO que ADVOGADO (A) DMDIR DE PIERI eslá com sua inscrição ATIVA desde

20109/t993.

CERTIFICO que DIYADIR DE PTERI figura como sócio (a) na sociedade DE PIERI
ADVOCACIA.

CERTIFICO que nesta data, NÂO CONSTA DÉBITO vencido perante a resouraria, ficando
ressalvado o direito desta seccional de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que

venham a ser apurados posteriormente.

Cuiabá - MT. aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.
O referido é verdade.

DR. FLAVIO JOSE FERREIRA
Secretário-Geral da OAB/MT

Emissão gratuita.
A validade da presente certidÍio de inscrição poderá ser verificada no portal OAIMT em:
r['§ry.oabmt.org,br.
Código Verificador N': CIIO AY0I{ EEVP DQZ0

A presente certidão de inscrição tem a validade de 30 dias.

,^,!'t
ORDEM DOS ADVOG.{DOS DO BRASIL - SECCIONAL MATO GROSSO - } ,{veoida T.ansversal S/N - CenrÍo Político

Administrativo Cep: 7E049-914 - CUIABA/I!|T Tel.:(65)1613{900 - Foi: (65) 36t34921

MATÍ} GROSSO

CERTIDÃO N." 011 163/2020



MATO GROSSO

CERTIDAO N.' 0l 1 16212020

CERTIFICO que DMIR APARECIDO DE PIERI. obteve sua inscrição de ADVOGADO (A)
na categoria SUPLEMENTAR sob o n'4336/A.

CERTIFICO que ADVOGADO (A) DMIR APARECIDO DE PIERI está com sua inscriçào
ATM desde 20/0911993.

CERTIFICO que nesta data, NÂO CONSTA DÉBITO vencido perante â tesouraria, ficando
ressalvado o direito desta seccional de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que

venham a ser apurados posteriormente.

Cuiabá - MT. aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.
O referido é verdade.

DR. FLAVIO JOSE FERREIRA
Secretário-Geral da OAB/MT

Emissão gratuita.
A validade da presente certidão de inscrição podenl ser verificada no portal OAB-MT em:
rrw.oabmt.org.br.
Código Verificador N": DF62 QMRP ZKN8 W3DQ

A presente ceúidão de inscrição tem a validade de 30 dias.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRÁSIL - SECCIONÁL MATO GROSSO - T Avenidâ Transtersôl. SÀ - CentÍo Político
.Adrninisira.ivo Cep: ?8049-914 - CL;tagaflt'f lel.: (ó5) 3613-0900 - FD(: (ó5) 3613-09?l

CERTIFICO que DIVAIR APARECIDO DE PIERI figura como sócio (a) na sociedade DE
PIERI ADVOCACIA.



MATO GROSSO

CERTIDÃO N." 01 I 161/2020

CERTIFICO que ÂNDRE LülZ DA SILVA ARAUJO, obteve sua inscrição de ADVOGADO
(A) na categoria DEFINITM (A) sob o n" 3963/0.

CERTIFICO que ADVOGADO (A) AIIDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO esrá com sua

inscrição ATM desde 12/0711991.

CERTIFICO que AÀIDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO figura como sócio (a) na sociedade DE
PIERI ADVOCACIA.

CERTIFICO que nesta data" xÃO CONSTA DÉBITO vencido perante a resouraria, ficando
ressalvado o direito desta seccional de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que

venham a ser apurados posteriormente.

Cuiabá - MT. aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.
O referido é verdade.

DR. FLAVIO JOSE FERREIRA
Secretário-Geral da OAB/MT

Emissão gratuitâ.
A validade da presente certidão de inscrição poderá ser verificâdâ no portal OAB-MT em:
rrnw.oabmt.org.br.
Código Verificador N': B6N4 0CDZ KT9E B9OE

A presente certidão de inscrição tem a validade de 30 dias.

0,#*
ORDENI DOS ÁDVoGADOS DO BRÂS|L - SECCIONAL i!íATO GROSSO - I .{venidâ Trarstersâ|. S/N - CeDtro Politico

,4.dmiriírativo Cep: 78049-914 - CLIIAB/Í^{T Tel.: (ó5) 16 t 3{900 - Foi: (ó5) 3ó13-092t



de refl

nrunçÃo Dos pRoFrssroNArs DEsrAcADos eARA ATENDER Ao oBlETo
DA LICTTAçAO NA MODALIDADE CARTA CONVTÍE NO OOU2O2O E PROCESSO

ADMINISTRATIVO NO OO2/2020

DE PIERI ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/MT sob
no 314, livro 009, fls. 86 à 89, inscrita no CNPJ/MF sob no 08.981.843/0001-28, com
sede em Primavera do Leste-MT, na Av. Minas Gerais, 363 - 10 andar, centro, neste ato
representada pelo socio administrador DwAIR APARECTDO DE PIERI, brasileiro,
casado, advogado inscrito na OAB/MT no 4.336-A e no CPFIMF no 894.059.949-72,
apresenta a relação dos profissionais (advogados) destacados para atuar e
atender ao objeto da licitação na modalidade carta conyite no 00U2020 ê
processo adminastraüyo no OO2l 2O2O:

Informa-se, ainda, que os profissionais (advogados) destacados para o cumprimento do
objeto da licitação integram a sociedade de advocacia, na qualidade de sócios, conforme
comprovado pelo contrato social da sociedade.

Primavera do rço de 2020

DE PI

€.- ":r-à

"d
^DYOClCrlCNPJ: 08.981.t4Umfiâr

a

DMNIR MARCELO DE PIERI, brasileiro, casado, advogado inscrito na
OAB/MT no 5.698-A e no CPF/MF no 580.879.901-53,portador da carteira de
identidade RG no 443216494 SSP PR, residente e domiciliado na av. Brasília,
no 235, Jardim das Américas Cuiabá/ MT

I

rt

üf!^r. .

..t,ary
::lii:



Empresa: . DE PIERI ADVoCACIA
C.N.P.J.: 08.981.843/0001-28
CONSOUDADO
Balanço encenado em: 3ll12l20l9

Folha:
Número liwo:

0001
00r2

Saldo Atual

t1
2 1.1
3 1.1.1
4 1.1,!.01
51.1.1.01.m1

AÍWO
ATryO CIR.CULANIE

DtsPoÍ{ÍvEL
CAIIA

CAIXA GEML

296.797,160
2:;9,726,7 50

49.725,75D
89.62261D

89.627,61D

, t.l.t,o2
56t 1.1.1.02.m3

S^ttcos cot{Ía HovrrErÍo
BANCO PRIMÂCREDI - ÂG.0001 9C.33605-0

18 1.1.3
615 1.1.3.10
6t7 1,1.3.10.002

orrÍRos cRÉDrÍos
ouÍRos cREDtTos

ANORE LUIZ OÂ SILVA ARAUIO

501 1.2
88 t.2.2
96 t.2.2.03

567 1.2.2.03.001

99,14I)
99,14D

170.000,00D
170.0@,00D

170.000,000

37,070,41D
37.O70,41D
37.OrOA,-O

37.0m,4tD

ltl t.z3
116 1.2.3.02
117 1.2,3,02.m1

Il.toôtlu^Do
!4óVEIS E UÍENSiUOS

MÓVEIS E U'ÍENSiUOS

0,00
2t.005,43D

21,005,83D

122 1.2.3.OS

515 r.2.3.05.@1

EQUIP HETÍÍOS DE rÍ{ FORI.|ATTCA

COM PUTADORES E PERIFÉRICOS

5.79O,31D
5.790,31D

t25 t.L3.O7
t27 t.2.3.O7 .@2

516 1.2.3.07.007

26.7961!íE,
2r.005.83C

5.790.1lC

r49 2
150 2'1
382 2.t.1
tst 21.1.01
564 2.1.1.01.m2

P^sSn O

PASSIYO CIRCULANÍE
EI4PRÉSÍIHOS E FtN I{CtArirEr{TOS

E PRÉSII}IOS E FI AIICIA E]{ÍOS
BAÍ{CO PRIMACREDI

»6.197,16C
24L937,7OC
4L976,96C
sL976,96C

82.976,961:

arwo Í{Ào-crRcUL nrE
ll{VE§TTHEiaTOS

ouÍR sP RnctP^çÕEs soctET^Rtas
CONTÂ CAPIIAL PRIMACRED1

(-) oEPRECI çÔE§, AXORT. E EXAUS. ACU UT

c) oEpREcr.A@Es DE MÔVErS E UTTNSiUOS

C) DEPRECIAÉO DE COMP. E PERIFERICOS

oERrc çõEg rRt3UÍÁRr^]S
rr4FosTos Ê corÍRrautçôEs A REGoLHER

IRRf A RECOI.}IER

SIMPIfS A RECOI.}IER

CONTRIzuIçÃO SIXDICAT Â RECOT}IER

Coi'ITRIBUIÇÃO @NFEDERATTVÂ Â RECOTITER

PARCELÂI.4ENTO SIMPI.fS NAOONÂL

oBRrGlçõEs ÍR S lrflSr E PREVTDEXCT^RIA

oBRrG çõES SOCI TS

INSS Â RECOT}IER

F6IS A RE@t}IER
P',RGLÁT'IENTO INSS PEDIDO NO 3445T63

PARCETÁMENTO rN55 CTÍo No 202041011640

PATRIHôÍ{IO úQUIDO
CIPÍTAL SOCIAL

CAPITÂL SUBSCRITO

CAPTTAL SOCIÁJ-

Contador

169
170
t78
479

491

554

637

L,..4
21.4.0t
2.1.4.01.008

2.1.4.01.015

2.1,4.01.023

2.1.4.01.024

2.t.4.O1.026

185
190
191

192

649

650

z1-5
2.1.5.02
2.1.5.02.001

2,1.5.02.m2
2.r.5.02.009

2.1.5-02.010

242 L1
243 2.3.1
24 L3.r..Ot
245 2,3.r.0r,001

2g zl.5
265 2.3.5.0r,
266 2.3.5.01.001

oUTRAS CO ÍÀS
OUÍRÁS CONÍAS

LUGOS AOJMULADOS

t44.aa97c
,,4Á".6,19rc

97,40C

82.053,16C

317,61C

128,57C

62.045,23C

55.31 ,77C
55.317,rrC

3.r89,08C

r.232.68C

20.505,67C

10.390,34C

13.859,/6C
10.000,00c
10.000,00c

10.000,00c

3.459,46C
3.859,46C

3.859,46C

DIVAIR
Adm
CPF:
RG:4364581-1SSP/PR

PIERI

Sistema licenciado para CENTER COIÍTÂBIUDAOE LTDA - ME

Reg.
CPF:

RG:

699
P/PR

oNo MTo06186000 ,/r"w

BAI-A çO PATRIT,IOT{ IAL

Código Classificaçáo Descrição

a
no



Emprcsai ' DE PIERI ÂDVOCACIA
C.N.P.J.: 08.981.843/0001-28

CONSOUDADO

Folha:
Número liwo:

000r
0012

DEMONSTRAçÃO DO RESULTADO DO EXERCiCIO EM 31/1212019

Descrição sãldo Total
Rêcêhr oparaciohal

SERVIÇOS PRESTADOS

Hucoês
C) SIMPLES

8Í,216,23

(77.727,24)

Rêcêltà Líquldâ

Lucro Eruto

(77.721.24\

756.508.99

3ú!310

514-5/'1.69

756.508.99

í148.337.29)

(97.950.95)

í4.390.631

4.026.67

Custor DliÉoa dã Produçáo dê SêrviçD6
SAúRIoS E oRDENADoS

PRôLÁ8ORE

130 §qLÁF.tO

FÉRTÂs

INSS

FGTS

Dc.ptrea AdmlnLtraüvaa
MULTÀS D€ I.IORA
-IEI..EFONE

MAITRIAI- OE ESCRITÓRJO

roNoúRros corírÁBrr
l.lvROS,IORNAIS E REVISIAS

ÍAGS E EMOIUMEÍ{TOS

ÁTUGUEIS

DESPESA @M SIflTIVIÂ DE VIGITÁIIOA

DESP€SAS COM II{TER'{ET

DESPESAS COM PAGINÂ VIRTUAL

coPÀ COZINTIA

HONOFÁRIOS ADVOCATIOOS

tuRos PAssw06
JUROS SOBRE ÉI{PRÉÍTMOS E RT{ÂNOAJ.4EMTO6

(r0.621,76)
(s.232s0)

(349,20)
(11.976,00)

(4.816,90)

(88r,69)
(22.800,00)
(3.88,m)

(mo,m)
(2.15r,0r)
(3.s9253)

(4,938,08)

(r8,08)
(26.520,20)

(4.239,6s)

(rs0,98)

3.867,73

158,94

Deapaaü FfuEncêlraa
JUROS DE MORA

DESPESAS 8ÁNCIR]ÀS

Recclt a Flnaicearaa
]URO6 SOBRE O CAPÍTÀI MÓPRIO
vÂruÁ@Es MoNErÁRIÂs AÍrvN

OUEâa Recclt a ODêracjonâb
DIVIDENOOS E LUCROS REGBIDOS

Rê$hàdo opcrácionâl lhuHo

Rêsultàdo Antês do IR

LUCRO úQUTDO DO EXERCÍCIO

DIVAIR PIERI
Admin
CPF: 9+9-12
RGr 4 1-l ssP/PR

s14.541.69

Contador
Reg
CPF

RG:

no

Sistemô licenciado pôÍa CENTTR COi{ÍAEIUOADE LTDA, ME

699

/PR

o r'ÍT006186000

(77.s4t,1t)
(23.9s2,00)

(6.655,00)

(r0.066,66)
(23.tÁ,47')
(6.985,45)

4.684.90

514.541.69



lr*IlMPLES Dêc1aração de Informaçõea socioeconônÍcae e

Fiscais (DEFIS )Irl IL

RBCIBO DE EITTRBGÀ

DECLÀRAçÃO ORIGINÀT

Período abrangj.do pela DeclaraÇãot 0L/OL/20L9 a 31/f2/20!9

1. Iafortoaçõea do Contrlbuinte

2. Iaforoações da Recepção da Declar ao

ExercÍcio:2020

Ano Calendário: 2 019

ut)'

Nome empresarial

DB PIERI ÀDVOCÀCIÀ

CNPJ da Matri z

08.981.843/0001-28

Data da Àbertura no CNPJ

02/08/2007

Optante pelo Simples Nacional

siE
Regime de ÀpuraÇão

competêEcia

CNPJ das Filiais Presentes Nesta DeclaraÇão

08 .981.843/0002 -09

Data e Horárlo da Transmlaaão da Dêclaração

L2/o3/2o2o 15:03 :34

NúDero do Rêclbo

02 . o'7 .20072.O289703-1

ÀuteÂttcâção

aa19'7, 98425. 1A577, 43961

AE



§1lmPLE8 Declaração de Infomaçõee Socioeconômicae e

Fiscais (DEFIS)IrcI 
'II

Dêclar.ção orlgiDal E:.êrcíêIo 2020 too-cÀlêDdárlo 2019

Período abrangido pela DeclaraOâo: 9119112919 a 3L/L2/20a9

1. Identiflcação do ContsribulBtse
CNPJ Matsliz:
Nome empresarj.al:
Data de abertura no CNPJ:
Rêgime de Àpuraçáo:
OptanEe pelo Sinples Nacional

08.981. 8{3,/0001- 28
DE PIERI ÀDVOCÀCIÀ
02 / 0a/2007
coqretêDcÍa
slb

1..1. G,PJ daa Fj.liaia PreBêÀtses aêata declaração:

08.981.843/0002-09 UF: MT

0RS

Ouantidade de empregadog no final do perÍodo abrangido pela
declaração

ReceiEa provenienLe de exportaÇão dirêta R$ 0, 00

Lucro supêrj.o! ao lj.úite de que trata ô § 1" dô art. 6" da resolução RS 0, 00

CGSN n" 4 de 3o/o5/20o'l , no pe!íodo abrangido por est.a declaração

Total de ganhos 1Íquidos aufelidos êür opêraÇões de renda variáve1 R§ 0, 00

2.1 R6ceita provêalêitê dê erqrorlação po! Eeio dê coaêrciàl êxirortadora

CI{PJ da comercial expcrtadcra

2.2 fdaatlflceção ê R6adlD.DtoE doa sócioa

cPF do aócio: 138.133.239-00

§@.: DIvÀDlB DB PIBRI

Rendimentôs isêntos pagos ao sócio pefa empresa Rs 130. L 03,41

Rendlnentos tribuEáveís Pa90s ao sócio pela emprêsa

PercenEual de parEicipaçáo do sócio no capital socíal da eÍrpresa no

Número dà Dêcl.araÇão: 0I9 818,1 3 2 019 0 01

ÀuEent.icação: 08197. 98425. 1857'1 . 439 67

Número do Rêcibo: 02.07.2 OO72. O2A9703-a
Página l-

u,,
\) )l

q/

2. Infor&ações EconôDico - Fi scai s da Pês6oa .]urídica

Gaiiros de capraâl

Quantidade de empregados no início do pêríodo abrangido peLa

dec: àraÇão

R§ O, OO

25,0O3

a



1t imo 1a claraqão

ImposEo de renda retido na fonEe Êobre os lendimêntos pagÔs ao sócio
1

RS 0, 00

cPF do Eóclo: 122.503.406-25

Ig@ê: ÀNDR8 LUIZ DÀ SILVÀ ÀRÀI,JO

Rendj.Ínentos isentos pagos ao sócio pe 1â eÍÍpresa R$ 13 0.103 , 41

Rendimê.Los tribuEáveis pagos ao sóclo pela empre6a Rs 1r. .9?6, 00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no

último dia do período abra.gido pela declaraÇãô
25, O0?

Imposto de renda rêtido na fonEe 6obre os rendimenlos pâgos ao sócio
/EPP

RS 0, 00

CPP do Eócio: 580.879.901-53

lÍomê | DMIíIR }íÀRCELO DE PIERI

RendiRêntos isentos lragos ao sócio pela êÍrpresa R$ 13 0.103,41

Rendimentos tributáveis s ao sócio pela emprêsa

Percentual de participação do sócio nô capitâl social da eapresa no

último dia do período âbrangido pela declaração

R§ 0, 0o

25,OOZ

Inposto de renda retidô na fonEe 6obre os rendimenEos pagos ao sócio
pela ÍttE/EPP

RS 0, 00

cPF do 6ócio, A94.0a9.949-72

Noúe: DIVÀIR ÀPÀ.RECIDO DB PIBRI

Rendinentos iêenLo6 pagos ao s&io p€la enpresa R§ 13 0 .103,41

Re4dihentoÊ tÍibutáveis pagos ao sócio pela eÍspresa Rs 11 . 976, 00

Percentual de participaÇão do sócio nô capital social da ê«ipresa no
últiino dia do período abrangido pela declaração

25,OOZ

ImposEo de Íenda reEido na fonte 6obrê os rendiÍíentos pagos ao gócio
peta l.lElEPP

R$ 0, 00

2.3 Pêrcentuàl de pàrtLcipação em êotÀE €s têsourâria Iro crpital
aocial da @pÍ€aa {t)

0, o0t

,^r*\*
Número da Declaração: 089818432019001
Autenticação: 08197,98{25.18577.43967

Númêro do Recibo: 02.0? -20072.0289'103-L
Página 2

peta MEIEPP



2.4 Doaçôêa à ca4)ànlla Eleitotal

ct{P, do
Bânêficiário

!ÍoDê do BeDeficiário Tipo de
BêrIeficiário

ForD! dê
Doação

valor

3. InformaçõeE EcoDôDicas e FiscaiE doa Estabelec iElêntos

EstabêlêêiDeulo: 08.981.843/0001-28 IrF: úT

R§ O, OO

R§ 0,00

R$ 102 .503, 85

Àquisições no mercâdô ilrterno

R§ 89.726, ?s

R§ 0, 00

R§ O, OO

ÍrnportaÇõês R§ O, OO

Total de entradas de mercadorias por tranEferência para coinêrc iaL i zaÇão

ou indus t riali zaÇão no periodo abrangido pela declaraÇão
R§ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transfeaência para comercializaÇão ou

industlializaÇão no pêríodo abrangidc pela declaração
RS 0, 00

Total de devoluÇõe6 de vendas de mercadôrias para comerciaiização ou
industlialização no perÍodo abrangido pela declaração

R§ O, OO

Total de dêvo1uÇóê6 de coúpras de mêrcadorias para comercializaÇão ou
industrial.ização no periodo abrangido pela declalação

R§ O, OO

TotaL de êntradas oo período abrangldo pela deciaraÇão R§ 0,00

Total de despesâs ríodo abrangido pela declaraÇão RS 328.406. 11

rocal dê êntladâa interestadualE po! m

ÜP vaLor

Total de aaídaa iatêreEtadualB po! uF

valor

lilúmero da DeclaraÇão: 089818432019001
ÀuEencicação: 0819?. 98425.18577.43967

Númelo do Recibo: 02 . 07.2 00?2.023 9703 - 1
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EsEoque rnicral do periodo abrangido pela declaração

Estoque fina''i do períodc abrangido peia decia::aÇão

saldo em caixa/banco no inÍcio do período abÍangido pela dêc1araÇão

saldo em caixa/banco no final do per.íodo abi:angido pela declâraÇão

ToLâl de aquisiÇões de heicadorias par.a comeÍciafizaÇão cu
iâdusErialização no período abr'angido pela declaração

aq



valor do IgS rêtido aa fonte no a.Do-câ1êadário, po! [uDicípio

UF líurdic và1o!

Prêataçõ€B dê Sêrwiços dê CoBuaicação

ItP onde o Eêrviço foi prêstâdo Iíu.aicÍpio onde o EêrviÇo foi
prêÊtâdo

vÀ1or

IaforeaÇõe6 aoble preatâção dê aêrwiços de trâaapolte de cargaa interestadual e/ou
iatersulicipal, e de transporte iDtereunlcipal e iateaeatadual de pas6àgêiroB autsorizâdos
no iaciso VI do art. 17 dâ LC 123 coD e Bem Eulstituição tlibutária

valor totsàl do fretê:

UF dê or19êD

Esta.bêlecLDêDto: 08.981.8{3/0002-09 UF: lf!

ldualcípio oldê sê lniciou a
prÇataçeo do aeÍwiço

valôr da

PreâtaÇão (R§ )

Estoque inicial do período abrangido pelâ declaiação

EsEoque final" do período abrangido pela dêclaração

R§ 0, 00

Saldo efi caixa/banco no início do periodo abrangido pela declaiação

Saldo em caj.xa/banco'ro flnal do pêrlodo ablangido pêla dêclaraÇão

R§

R5

0, 00

0,00

0, 00

Total de aquisiÇõês de melcadolias para comercialização ou
industria I i zaÇão !}o pêríodô âbrangido pela declar.ação

Àquisiçóes no mercado inlerno

Importaçôês

Tot.al de entradas de mercadorias por tiansferência para comercializaÇão
ou indusLrializaÇão no pe::iodo abrangado pela declarâÇão

ToLal de saÍdas de mercadorias por Erarisferência para conercj.alização ou
industrialização no período abrangido pêIa dêc1aração

RS 0,00

Rç 0,00

R§ 0, 00

R§ O, OO

RS 0,00

devoLuÇõês de vêndâs de aêrcadorj.as para comercialização ou R§ 0, 00Total de

industrializaÇão nô período âbrangido pêLa declaração

Total dê devoluções de compras dê mêrcadoÍias para comerclalizaÇão ôu

inCust.rial i zaÇão no período abrangido pêIa dêclaração

Total de encrada6 no perÍodo abrangidô pêl.a declaÍação

R§ 0, 00

R$ 0, 00

Núnelo da Declalação: 0898184320i900i
Àutenticação: 08L97 .98425 .785'77 .4396L

Númelo do Recibo: 02 .07 .2 OO72. 02897 03-1
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lotal de despesas ao íodo abrangido fâ dec

Tot.al dê êntrada8 in!êreÊtaduâiB por IIF

Rs 0. 00

UF valor

fôta1 de aaídaa latêreataduala por uF

UF valor

valor do ISg relido na fonte rro Àlo-calendário, por Hulicípio

UF lrurli c ipio valor

Prê6taçõês de gêrv1çoê de corual,cação

IrF oade o garviÇo foí prestado üuaicípj,o oDdê o aêrriço foi
Preatado

valor

IÂfoúãções Êobrê plestação de aerviçoe de tranapoÍte de cergas lnterêEtadual e/ou
iDtêrDuaicipal, ê dê tranBportê lrterEunj.cipàL ê iütêiêEtaduaL de paEÊagei.ros àuEorizados
ao iaciBo vI ôo a!t. 17 da tC 123 eoo e seo aub6tsitsuiçeo tributárl,ê

valo! total do frêtê.

IrF dê oligGD xuaicípio ondê 6ê iniciou a valo! dÀ

Prêstâção (R$)preEtàção do êerviço

4. IaforeâçõGs dr Rêcêpção alr D.clrração
Data e !{orá!io da lransÍnissão da Declarâção: L2/03/2020 15:03:3{

Número do Rêcibo: 02.07 .20072.02a97o3-f

Àutenaicação: 04197.98,t25.18577.4396L

Número do Recibo: 02.0? .2 OO12. 02897 O}-a
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Núíero da DeclaraÇão: ô898184320190oi
Àutenticação: 08197.98425.1851?.43961
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