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PREFEITURA MT]NICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ

Secretario Municipal de Saúde
Rua Pedro Slonik,250 Telefone/Fax: (43) 3476-1307 - e-mail:

s a ude c und i do de a bre u@h ot msil. co m
Cândido de Abreu - PR

Oficio n" 14812016-SMS

Cândido de Abreu, 29 de Março de 2016.

Exmo. Senhor:

Solicitamos de Vossa Excelência a realizaçáo de procedimento

licitatório para aquisição de equipamentos e suprimentos de informáÍica para a

Secretaria Municipal de Saúde. Em anexo encaminhamos os orçamentos e a planilha de

preço médio dos mesmos. Informamos que a referida aquisição será custeada com as

seguintes dotações orçamentárias:

Material de Consumo

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Medica Odontológica

10.30L.0701 .2037 - Execução APSUS

1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Material de Consumo

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Medica Odontológica

10.301.0701 .2040 - Programa Saúde da Família - PSF

1851 - 3.3.90.30.00.00 - 495 - Material oe Consumo

1850 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Material de Consumo

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Medica Odontológica

10.304.0701.2043 - Vigilância e Promoção da Saúde

1941, - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo

Rua Pedro Slonik, 250 - Tele fax (0xx43) 3476 -1307
84.470-000 Cândido de Abreu - Paraná
E-mail: saúdecandidodeabreu@hotmail.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Pedro Slonik, 250 Telefone/Fax: (43) 3476-1307 - e-mail:

s a udec andi do de a bre u@h ot ma i l. co m
Cândido de Abreu - PR

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Medica Odontológica

10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS

1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material de Consumo

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Medica Odontológíca

10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças

2020 - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

003. Hospital Municipal

10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal

2120 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - Material de Consumo

2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Material de Consumo

2t4O - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo

Material Permanente

07. FUNDO MUNICIPAT DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Médica Odontológica

10.301.0701 .2040 - Programa Saúde da Família - PSF

3855 - 4.4.90.52.00.00 - 495 - Equipamentos e Material Permanente

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Médica Odontologica

10.305.0701 .2044 - Execução VIcIASUS

1972 - 4.4.90.52.00.00 - 372 - Equipamentos e Material Permanente

Rua Pedro Slonik, 250 - Tele fax (0xx+3) 3476 -1307
84.470-000 Cândido de Abreu - Paraná
E-mail: saúdecandidodeabreu@hotmail. com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ

Secretariu Municipal de Saítde
Rua Pedro Slonik,250 Telefone/Fux: (43) 3476-1307 - e-mail:

s a u d e c a n d i d o d e a b r e u@)r o t m a i l. c o m
Cândido de Abreu - PR

07. FU NDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Médica Odontológica

10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças

2083 - 4.4.90.52.00.00 - 497 - Equipamentos e Material Permanente

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

003. Hospital Municipal

10.302.07 01.2048 - Hospita I M u n ici pa I

2180 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equipamentos e Material Permanente

2181, - 4.4.9O.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos

oportunidade para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Exmo. Sr
Jose Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Cândido de Abreu - PR

Rua Pedro Slonik, 250 - Tele fax (0xx43) 3476 -1307
84.470-000 Cândido de Abreu - Paraná
E-mail: saúdecandidodeabreu@hotmail. com. br
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!nserição Estadual: 90645072-03

CNPJ: 1 9.03§.659/0001 -26

Frofessor Duílio Calderari,l003 - Jardirn Paulista

§ampina Grande do §ullPB I CEP 83430-000

Fone: 41 3679-4895 / 41 9141-3295

E-mall: licicamp@hotmail.com

Orçamento,
Prefeitura Municipal De Gândido De Abreu - PR
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Item Quant. Un. RS Unit. Valor RS

1 25 Und

t\4i.-."rprt.d-;;, pro."rs.do, lntel Core it
08 GB de memória, HD de 500 GB, Windows
original, placa de vÍdeo integrada, cartão de
memória, entra.da USB. Monitor LCD 18.5", teclado
em Português, mouse óptico, caixas de som,
Garantia de 01 ano.

4.s99,00 L1,4.975,OO

2 30 Und

No Break 1000 VA de Potência, Bivolt, 04 Entradas
para tomada. 750,00 22.500,00

3 03 Und

Tipo de impressora :Laser, lmprime Frente
e Verso, Sistema de lmpressão:
Monocromática
Velocidade em preto:18ppm , Ciclo mensal
de trabalho: Até 5000 páginas

Capacidade da bandeja 150 Folhas

Tipo do Papel para lmpressão Papel (laser,

normal, fotográfico, rrão tratado, velino),
envelopes, etiquetas, cartões,
transparências e cartões postais

Suprimentos Cartuctro preto HP LaserJet
(-1.600 páginas), CE285A

Sistema Operacional: Microsofto
Windows@ 7 (32 bits/64 bits), Windows
Vista@ (32 bits/64 cits), Windowso XP (32

bits/64 bits), Windows@ Server 2008 (32

bits/64 bits), Windows@ Server 2003 (32

bits/64 bits), Mac os X v 10.4, v 10.5, v
10.6.
Requisitos do Sistema PC: Microsoft@

Windows@ 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de
RAM, Windows \/ista@ (32 bits/64 bits),
Windows@ XP, Windowso Server 2008 (32

bits/64 bits), WindowÍ@ Server 2OO3: 5L2
MB de RAM, todos os sist.: 350 MB de
espaço livre nr: disco, unid. de CD-ROM,
porta USB; Mac: Mac OS X v 10.4, 10.5,
10.6,256 MB de RAIú, 150 MB de espaço
disponível no disco rígido, unidade de CD-

ROM, porta USB

1.499,00 4.497,00



LITICAMP COMERCIAL LTDA ME

lns*rição Estadual: 90645072-03

Cl'dFJ; Í S.036.659/0001 -26

3r:fessor Duílio Salderari,1003 - Jardim Faulista

, ttzil»na ürande do Sul/PR I CEP 83430-000

í'qttt't: 41 3§79-4895 i 41 91 41 -3295

Í: -mai!: licicamp@hotmail.com LICICHMP

Voltagem LlOV,Dimensões aproximadas
do produto (cm) - AxLxP 19,6x 34,9x 23,8
cm
Dimensões aproximadas da embalagem do
produto (cm) - AxLxP 22,8x34,9x 4t cm

Garantia do Fornecedor 1,2 meses

I Mod"to cE6s1A I

I Referência do Modelo CE651A I

4 05 Und

Tipo de Multifuncional Laser

Conexões Porta USB 2.0 de alta velocidade
Características tmpressora Até L8 ppm / Até 600
x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes
1200
Características Copiadora Até 99 cópias;
Redução/Ampliação de 30 a 4OO%; Contraste
(mais claro/escuro); Resolução (qualidade da
cópia)

Características Digitalizadora Digitalização
inteligente que reconhece a diferença entre texto
e imagem
Suprimentos Cartucho de impressão preto HP

LaserJet CE285A

Ciclo mensal de trabalho Até 8.000 páginas - O

ciclo de serviço é definido como o número
máximo de páginas pcr mês de saída com
imagens

Tipo do Papel Papel (comum, laser), envelopes,
transparências, etiquêtas, cartão e cartões-
postais

Sistema Operacionai Mícrosoft Windowso 7,

Windows Vista@, Winciows@ XP, Windows@ Server
2003, Windowso Ser.rer 2008: Processador de 1

GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espaço livre em
disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de L6
bit, lnternet Explorer 5.5 ou superior, porta USB

ou Ethernet
Voltagem 110V
Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP
25x41,5x26,5cm
Garantia do Fornecedor L2 meses

Modelo LaserJet Pro M1132
Referência do Modelo M1.132

1,.770,00 8.ss0,00

5 10 Und
Teclado para cornputadr;r, teclado USB, padrão
ABNT(Brasil) cor: preto; 30,00 300,00
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FrrÍescCIr Duílio Calderari,l003 - Jardirn Paulista
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Fone:41 3679-4895i 41 9141-3295
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6 10 Und
Teclado para computador, teclado PS/2, padráo
ABNT(Brasil) cor: preto;

30,00 300,00

l 15 Und Mouse óptico com saída PS/2 20,00 300,00

8 20 Und Mouse óptico com saída USB 20,00 400,00

9 50m Mts Cabo de rede 0.60 30,00

10 1,2 Und Fita para impressora Epson 2s,00 300,00

11 25 Und
Thoner HP 2672 A compativel, não
reman ufaturado

210,00 s.2s0,00

t2 75 Und Thoner HP 285 Â compativel, não remanufaturado 288,00 21.600,00

13 25 Und Thoner HP 283 A compativel, não remanufaturado 280,00 7.000,00

t4 05 Und HP 1410 multifuncional-coior tinta cartucho 22 60,00 300,00

15 10 Und Filtro de linha 4s,00 450,00

16 02 Und
aparelho de DVL) player com entrada de USB

frontal 399,00 798,00

17 02 Und
TV led 42 polegadas corn coneção HDMI e coneção
USB, BI VOLT

2.250,00 4.500,00

18 01 Und

lmpressora Multifuncional Color Laserjet M 477
Laser Color, imprime frente e verso, Sistema de
impresão colorido, Cornneção USB, com Wireless,
impresão dupls55. automatica, alimentador
automatico de documento

6.s00,00 6.s00,00

L9 01 Und
lmpressora Laser JET Pro MFP M 1,27, com USB, de
alta velocidade, multifuncional,

2.100,00 2.100,00

20 01 Und

Camara Semiprofissional 16.1 MP ZOOM Optico 42
X , monitor display 2,7, Resolução de Megapixels
L6.L, memória expansivel para cartão, ZOOM
digital 4 X, lentes de cristal, modos de f lasch

automatíco, recurso de audio sim, montagem de
triper sim , idiomas portugues,

1.3s0,00 1.350,00

21 10 Und

Geladeira/Refrigerador 01 Porta Capacidade total
de 239 litros Branca, potcncia 90 W, prateleiras na
porta. recipientesj para guarda gelo, iluminação
interna, gaveta, controle de temperatura,
congelador,

1.550,00 15.500,00

22 01 Und

Maquina Fotografica W830 TIPO DE SENSOR

Sensor CMOS Exmor R@ de tipo' 1.0 (13,2 mm x 8,8
mm) píxEts EFirvos 20,1 Mp Tlpo DE LENTE

Lente ZEISS@ Vario-SÓnnar@ T* NÚMERO F F1.8
(GA) - 2.8 (T) D|STÂNC|A FOCAL f=8,8-25,7 mm
zooM ÓTtco 2,9x ZooM D|G|TAL (FOTOGRAFTA)

825,00 825,00
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lnscriÇão Estadual: 90645072-03

CNPJ: 1 S.036.S59/0001 -26

Prafessor' Duíli* §alderari, 1003 - Jardirn Paulista

*ampina Grande do Sul/PR I CEP 83430-000

F*re:41 3§70-'[895 I 41 9141-3295

il-znail: licicamp@hotmail.com LICKHMP
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Ate 44x (VGA) ZOOM DIGITAL (FILME) Zoom digital
aprox. 11 CLEAR IMAGE ZOOM Fotografia: 20 M
aprox. 5,8x/10 M aprox. 8,2x/5 M aprox. 1lxlVGA
aprox. 44x; Filme: aprox. 5,8xMODO DO FLASH

EXTERNO Automático / Flash ligado / Sincronização
lenta / Sincronização traseira / Flash desligado TIPO

or rCRÃ 3,O" (7,5 cm)(a:3)/1228 8OO pontos/Xtra
Fine/TFT LCD VISOR ELETRONICO Visor eletrónico
tipo 0.39 AiUSTE DA LtJMINOSIDADE Automático /
Manual (5 incrementos) / Dias de sol MEMORIA
INTERNA Aprox. 27 MB MíD|A DE GRAVAÇÃO

COMPATíVEL Memory Stick'" Duo; Memory Stick
PRO Duo'"; Memory Stick PRO Duo'" (alta
velocidade); Memory Stick PRO HG Duo'"; Memory
Stick XC-HG Duo'"; Memory Stick Mícro
GPS MAP 785 a prova de agua visor 2,6 com
bussola com 02 bateria AA, flutua, memoria interna
de 1,7 GB, Rotas 200, registro de trajeto de 10,000
pontos; 200 rotas bussola eletronica, peso médio
7,7 oz com bateria, resoluyção do visor, LxA L60 X

240 Pixels, interface compativel com USb de alta
velocidade e NMEA 0183, roteamento automatico,
altimetro barométrico, calculos de areas, POls
peersonalizados, transferencia unidade a unidade,
vizualizador de imagens, compartivel com Garmin
Connect TM

Escada de Aluminio - Telescopica de Aluminio
multifuncional com 4,4() de altura e 15 degraus
com travas em aço peso máximo de segurança 150
kh com proteção de borraçha nas extremidades

1.650,00 1.6s0,00

Notebook corn processador Quadcore
mémoria 04 GB tela led de 15,6 Windows 10

Campina Grande do sul 14 de março de 2016
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Item f tde Descricão RS UNIT RS TOTAL

1 25

Microcomputador com processador lntel Core i5; 08 GB de

memória, HD de 500 GB, Windows original, placa de vídeo

integrada, cartão de memória, entrada USB. Monitor LCD

18.5", teclado em Português, mouse óptico, caixas de som,

Garantia de 01 ano.

Rs 2.920,OO Rs 73.000.00

2

3

l0
tlo Break 1000 VA de Potência, Bivolt, 04 Entradas para

:omada.
RS s7s,00 Rs L7.250,OO

Tipo de impressora :Laser, lmprime Frente e Verso,

Sistema de lmpressão: Monocromática

Velocidade em preto:18ppm , Ciclo mensal de trabalho:

Até 5000 páginas

Capacidade da bandeja 150 Folhas

Tipo do Papel para lmpressão Papel (laser, normal,

fotográfico, não tratado, velino), envelopes, etiquetas,

cartões, transparências e cartões postais

Suprimentos Cartucho preto HP LaserJet (-1.600 páginas),

CE285A

Sistema Operâcional: Microsoft@ Windows@ 7 (32 bitsl64
bits), Windows Vista@ (32 bits/64 bits), Windowso XP (32

bits/64 bits), Windowso Server 2008 (32 bits/64 bits),

Windowso Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X v 10..1, v

10.5, v 10.6.

Requisitos do Sistema PC: Microsofto Windowso 7 (32

bits/64 bits): 1 GB de RAM, Windows Vista@ (32 bits/64
bits), Windows@ XP, Windows@ Server 2008 (32 bits/64
bits), Windowso Server 2003: 512 MB de RAM, todos os

sist.: 350 MB de espaço livre no disco, unid. de CD-ROM,

porta USB; Mac: Mac OS X v 10.4, 10.5, 10.6, 256 MB de

RAM, 150 MB de espaço disponível no disco rígido,

unidade de CD-ROM, portâ USB

Voltagem 110V,Dimensões aproximadas do produto (cm)

AxLxP 19,6x 34,9x 23,8 cm

Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) -

AxLxP 22,8x 34,9x 41 cm

Garantia do Fornecedor 12 meses

luod"lo ctssta
I
lReferência do Modelo CE651A I

RS 1.315,00 R5 3.945,00

ipo de Multifuncional Laser

.onexões Porta USB 2.0 de alta velocidade

)aracterístícas lmpressora Até 18 ppm / Até 600 x 600

1200 dpí efetiva); FastRes 600; FastRes 1200



4

Características Copiadora Até 99 cópias;

Redução/Ampliação de 30 a 4OO%; Contraste (mais

claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia)

Características Digitalizadora Digitalização inteligente que

reconhece a diferença entre texto e imagem

Suprimentos Cartucho de impressão preto HP Laserjet

cE28sA

Ciclo mensal de trabalho Até 8.000 páginas - O ciclo de

serviço e definido como o número máximo de páginas por

mês de saída com imagens

Tipo do Papel Papel (comum, laser), envelopes,

transparências, etiquetas, cartão e cartões-postais

Sistema Operacional Microsoft Windowso 7, Windows

Vista@, Windowso XP, Windows@ Server 2003, Windows@

Server 2008: Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB

de espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com

cores de 16 bit, lnternet Explorer 5.5 ou superior, porta

USB ou Ethernet

Voltagem 110V

Dímensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP

25x41.,5x26Écm

Garantia do Fornecedor 12 meses

Modelo LaserJet Pro M1132

Referência do Modelo M1132

RS 1.717,OO R5 8.855,00

5 10
Teclado para computador, teclado USB, padrãc

ABNT(Brasil) cor: preto; Rs 34,00 Rs 340,00

6 10
Teclado para computador, teclado PS/2, padrãc

ABNT(Brasil) cor: preto; Rs 37,00 R$ 370,00

7 15 Mouse óptico com saída PS/2 Rs 13,08 Rs 196,21
8 20 \4ouse óptico com saída USB Rs 8,89 Rs 177,79

9 50M labo de rede RS o,7o Rs 35,00

10 t2 :ita para impressora Epson Rs 7t,43 Rs 137,1.6

11 25 thoner HP 2612 A compativel, não remanufaturado Rs 48,26 Rs L.206,46

1.2 75 lhoner HP 285 A compativel, não remanufaturado Rs 50,80 Rs 3,809,87

13 25 thoner HP 283 A compativel, não remanufaturado Rs 44,45 Rs 1..LL1.,21.

14 5 HP 1410 multifuncional-color tinta cartucho 22 Rs 76,20 Rs 380,99
15 10 Filtro de linha Rs 2s,00 Rs 250,00

16

17

18

L9

20

2 aparelho de DVD player com entrada de USB frontal Rs 213,35 Rs 426,70

2
TV led 42 polegadas com coneção HDMI e coneção USB, B

VOLT
R5 1..777,94 Rs 3.555,88

1.

lmpressora Multifuncional Color Laserjet M 477 Lase

Color, imprime frente e verso, Sistema de impresãc

colorido, Comneção USB, com Wireless, impresã(

duplesão automatica, alimentador automatico dr

documênto

Rs 4.717,89 Rs 4.717,89

1
lmpressora Laser JET Pro MFP M 727, com USB, de âlt.
velocidade, multifuncional, R5 r.771-,59 Rs 1,.771,,59

1

:amâra Semiprofissional 16.1 MP ZOOM Optico 42 X ,

11onitor display 2,7, Resolução de Megapixels 16.1,

nemória expansivel para cartão, ZOOM digital 4 X, lentes

ie cristal, modos de flasch automatíco, recurso de audio

;im, montagem de triper sim , idiomas portugues,

R5 ',t .4s7,9L Rs 1..457,91



Geladeira/Refrigerador 01 Porta Capacidade total de 2

litros Branca, potencia 90 W, prateleiras na

recipientes para guarda gelo, iluminação interna, gavet

controle de temperatura, congelador,

R5 t,242,96

Maquina Fotografica W830 TIPO DE SENSOR Sensor C

Exmor Ro de tipo' 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) PÍxElS

,1 MP TIPO DE LENTE Lente ZEISS@ Vario.Sonnar@

MERO F F1.8 (GA) - 2.8 (T) D|STÂNC|A FOCAL f=8,8-25,

m ZOOM ÓrrCO Z,gx ZOOM DTGTTAL (FOTOGRAFIA)

x (VGA) ZOOM DIGITAL (FILME) Zoom digital aprox.

LEAR IMAGE ZOOM Fotografia: 20 M aprox. 5,8x/10

.8,2x/5 M aprox. 11x/VGA aprox. 44x; Filme:

DO FLASH EXTERNO Automático / Flash I

Sincronização lenta / Sincronização traseira / Flash

IPO DE EcRÃ 3,0" (7,5 cm) @:31/7 228

)s/Xtra Fine/TFT LCD VISOR ELETRÓNICO Visor

inico tipo 0.39 AiUSTE DA LUMINOSIDADE

ico / Manual (5 incrementos) / Dias de sol

MÓRIA INÍERNA ApTox. 27 MB MíDIA DE

TíVEL Memory Stick'" Duo; Memory Stick

; Memory Stick PRO Duo'" (alta velocidade); Memory
ick PRO HG Duo'"; Memory Stick XC-HG Duo'"; Memory

ick Micro

Rs 544,1.5RS s44,1s

Rs 743,17 Rs 743,17

MAP 785 a prova de agua visor 2,6 com bussola

bateria AA, flutua, memoria interna de 1,7 GB, Rotas

registro de trajeto de 10,000 pontos; 200 rotas

sola eletronica, peso médio 7,7 oz com bateri

do visor, LxA 160 X 240 Pixels, in

com USb de alta velocidade e NMEA

o automatico, altimetro barométrico, calc

areas, POls peersonalizados, transferencia unidade

idade, vizualizador de imagens, compartivel com Garmi

scada de Aluminio - Telescopica de Alumi

multifuncional com 4,40 de altura e 15 degraus

travas em aço peso máximo de segurança 150 kh

proteção de borraçha nas extremidades.

Notebook com processador Quadcore com mémoria 04 G

tela led de 15,6 windows 10
Rs 2.465,00

*iogo Rodrigues Mondadori

Tecnico em lnformática

vendas@Êenioscomputadores.com. br

www.senioscomoutadores.com. br

{43} 3323-8009
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PRererruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo or Aenru
Esuoo oo PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Con
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: \431 3476-1272 rama[ 209 CEP: 8a.470-000

GABINETE DO PREFEITO

AUToRtzAÇÃo DE ABERTURA DE pRocEDlMENTo LtctrAToRto

DESPACHO

Feita a análise sob a otica da oportunidade e conveniência e relevâncrapara

o lnteresse Público corroborada pela disponibilidade orçamentária atestada pela

Secretaria Municipal de Finanças, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a

abertura de Procedimento Licitatorio para registro de preços para futuras e eventuais

aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento à

Secretaria Municipal de Saúde.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o

protocolo e numeração;

2 - Ao Setor de Licitações para elaboração da minuta do instrumento

convocatorio e escolha da modalidade licitatoria;

3 - A Procuradoria Jurídica para análise da minuta do lnstrumento

convocatorio; e

4 -Por fim, confecção do aviso de Licitação para posterior publicaçáo

ido de Abreu, 02 de junho de 2016.



Pnnr.uTURAuoMuNtcÍrtoonCÂNDIDopnAgng.tT
ESTADO PO P,IR.ITNÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-12?2 - www'candidodeabreu .gov.br - 8a47O-
(o oe {â'\

;"q's1
'JlrhJ

eoRIARIA Nq ggL LZql§

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE

paraná, no uso Oe JuaS atribuições; dê conformidade com o

i";;;;ri nn t o.s2orzoo2,

Art.lq.FicadesignadooservidorALLANDlEGoMoRENo
VAROTO, totado nà S""r"trri, ilIIúiOáf de Administração' pall atuar comc

Pregoeiro no, pro"ã..o' licitatorio! ãÜJgt :?P^ -' mooátidaoe "Pregão"' sem

preiuí2.' de suas 
"iiriJ.O"t 

funcionais' a partir desta data'

Parágrqfoúnico.NasausênciaseimpedimentosdoPregoeirotitular'
fica designado pàIã luostitui-lo " 

;;iã;; Ãúry i',ÃNôer MT*^NDA DA sllvA'

membro da Equipe d'e Apoio, 
"orn 

,-r=*;;;i;in'içá"t e prerrogativas do titular'

Art.2s.ComafinalidadedeassistiroPregoeirono-desempenhode
suas funções, fica designad.a +G-€-êP99 tompoita dos servidores' ALAN

MAN.EL MTRANDA DÁ srLvA,=tiEeERsoN i;ÃNôRo 
-KozlEL e PAUL.

WILLIAN DE GODOY.

Art.,3s. o pregoeiro, ou seu subsiituto eventual, poderão convocar

outros servidores, além dos #;l;; dr Equipe de Apoio' sempre qu9 
.a

especificidaoe técnica do objeto oú Ja documentação apresentada assim o exrgrr"

para auxiliar na ãnàfit" de propostas ou documentos'

Art.,4e. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação'

,"--\.

GABINE.TEDoPREFEIToMUNICIPALDECANDIDODEABREU'
em 23 de dezenrbro de 2015' 

l
JosÉ M3erÁR::t J1lfl?:

PRgretto MuNtctPau

SANDROVAL JOSÉ PNOEST

éL"tãtatio Municipal de Administração

ABREU, Estado do

inciso lV clo art. 3e da

issú [aria f 6i5 Juaior

Pg3ít,rG tÁu{T lcrPar



PRererruRA oo MuNrcípro or CÂNDtDo or A
Esuoo oo PannNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: t43) 3476-1222 ramat 209 CEP: 84.a70-000

Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

hentos e noventa e

as necessidades da

6, sendo admitida
administraçáo e seja

nças

Permanente

al Permanente

ças
al Permanente

TERMO DE REFERENCIA

Especificações dos Produtos de acordo com o relatório do sistema EQUIPLANO:

Preço Máximo R$ 165.592,59 (cento e sessenta e cinco mil quin
dois reais e cinqüenta e nove centavos/.

Justificativa Aquisição dos produtos se faz necessários para atender
Secretaria Municioal de Saúde.

Prazo de Vigência A partir da assinatura tendo vigência até 311121201
prorrogação de prazo desde que haja interesse da a<

comprovada a vantajosidade.

Prazo de Garantia Conforme Legislação

Adjudicação Menor preço por item

Classificação Orçamentária 07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisáo de Assistência Médica Odontologica
10.301 .0701 .2037 - Execução APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.301 .0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
1851 - 3.3.90.30.00.00 - 495 - Materialde Consumo
1850 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisáo de Assistência Medica Odontologica
10.304.0701 .2043 - Vigilância e Promoçáo da Saúde
1941 - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.305.0701 .2044 - Execução VIcIASUS
í 951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doençi
2020 - 3.3.90.30.00 .00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.301 .0701 .2040 - Programa Saúde da Família - PSF
3855 - 4.4.90.52.00.00 - 495 - Equipamentos e Material
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisáo de Assistência Médica Odontologica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
1972 - 4.4.90.52.00.00 - 372- Equipamentos e Material
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
'10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doençz
2083 - 4.4.90.52.00.00 - 497 - Equipamentos e Material
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hosoital Municioal



PRrrerruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo or AeReu
Esraoo oo PluNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Con
Avenida Paraná, 03 Fone/fax: \43\ 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

tii;
o" p/ _ti#!10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal

2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - e Material Permanente
Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o Edital e em
conformidade com o pedido das Secretarias requisitantes, apos solicitaçáo e

de Compras

Cândido de Abreu, 02 de junho de 2016

Responsáveis pela elaboração do termo de referência.

(o ot

ORENO V



PRererruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo oe Aaneu
Esuoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

MTNUTA DE EDTTAL oe lrcrlçÃo
Pregão Presencial n'. _12016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: _ de _ de 2016.
Data de abertura: _ de _ de 2016.
Horário: _:_ horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.

10.52012002, Lei Federal no. 8.666/93, Lei Complementar no. 12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às _:_

) do dia _ de _ de 20'16.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação e o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. COND!çOES DE PARTTCTPAÇÃO NA LrCrrAÇÃO
2.1.Poderáo participardesta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Nâo poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissoluçáo;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer orgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensáo do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não Poderá participar do certame licitatorio empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condições exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento proprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, paru a devida autenticação, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartorio competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartorio, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato

s"'^qlg
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constitutivo da Empresa e alterações ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimaçôes e notificações, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu socio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusáo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na

apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (âo) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.T'I.P.I. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes: _

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO CTP..I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitaçâo.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíDn DIGITAL)
5.1. A proposta deverá serapresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponÍvel no site

lodeabreu.pr.qov.br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP J2016 -
W SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, Sem ras-suras ou

entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal
da licitante. Serâo aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mídia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descrições:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:

w
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a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mÍdia digitalCD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deveráo conter o preÇo unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca dos produtos ofertados.
5.6.1 - Qualquer dos produtos que estão sendo licitados que contenham marca como referência
serão aceitos produtos equivalentes ou similares
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos
sem ônus adicionais.
5.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitaçâo, por parte da licitante, das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissÕes, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatorios e outros aspectos que beneficiem a
Administraçáo Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteraçÕes para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da Lei 8.666/93.
5.14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especiÍicações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituiçôes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
5.'15. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentaçâo da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1 . Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
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6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços alé 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÕes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 4o do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1 . Não ficará fixado o limite mÍnimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusáo do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará paru a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitaçáo do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatorias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se'á ala circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se porempate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou alé 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãooúblicadeiulqamentodaspropostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaraçáo firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).
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7. DA DOCUMENTAÇAO PARA FINS DE HABILITAçAO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitaçáo jurÍdica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçôes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçóes online.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartorio competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticações que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de '10 minutos).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 4o do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade.
7.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçóes ou da
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercÍcio;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituÍdos por
lei.
c)Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidÕes, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista paa apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaraçáo, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposiçáo e tomou conhecimento de
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2q, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXXIll, da Constituição
Federal e arl.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
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7.4. Êm caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitaçáo da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitaçáo em razáo de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a lrcitante
está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de
cláusula da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal
no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a criténo da Administração Pública, para a regularizaçâo da
documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidÕes negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.1 . Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitaçÕes de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçÕes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçóes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razÕes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começaráo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
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10.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual fornecimento
de materiais e equipamentos de informática, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Anexo l.

10.2 As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.
10.3 A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realizaçâo de licitação especÍfica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
10.4 O prazo de vigência da presente Ata e ate 3111212016, a contar da data de sua assinatura.
10.5. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de
Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade que for preciso,
mediante a expedição de Nota de Empenho.
10.6. Os produtos que vierem a ser adquiridos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze)
dias, a contar da requisição dos mesmos.
10.7. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá promover
as correções necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especialmente
para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.
10.8. A existência de preço (s) registrado(s) não obriga a secretaria requisitante a efetuar a(s)
aquisição(ões) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condiçôes.
10.9. A (s) aquisição (Ões) obedecerá (ão) à conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada (s)a(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do período de vigência da ATA DE
REGTSTRO DE PREÇOS.
10.10. O(s) Fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) prestará(ão) a(s) secretaria(s)
requisitante(s) garantia integral contra qualquer defeito de fabricação que o(s) material(ais) venha(m)
a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega.
10.1 1. A garantia inclui a substituição do(s) material(is) defeituoso(s) no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o Município. Neste caso, a(s) nova(s)
unidade(s) empregada(s) na(s) substituição(ões) da(s) defeituosa(s) ou danificada(s) deverá(ao) ter
prazo de garantia igual ou superior ao da(s) substituída(s).
10.12. Nos preços unitários ora registrados já estáo inclusas todas as despesas diretas e indiretas,
bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá .

10.13. Eventual atraso nos pagamentos não isentará, em qualquer hipotese, a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos.
10.14. O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
convocação, para assinar a ATA acima citada. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o transcurso do prazo inicial e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.
í0.15. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
| - Pela Administração, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisáo administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipoteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razôes de interesse público, devidamente Íundamentado; ll - Pelo fornecedor, quando,
mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.



PRrrerruRA oo MuNtcípro oe CÂNDtDo oE Aeneu
Esuoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222

Licitações e Contr
ramal 209 - CEP: M.4

10.16. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos previstos no
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
10.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da
obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data
da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administraçâo a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório, caso não aceitas as razÕes do pedido.
10.18. A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio que comprove o recebimento,
juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços. 6.3 No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunale Contas do Estado, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

í1. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
í1.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na propria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
11.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitaçôes e
Contratos.
11.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICIPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogaçáo ou
anulaçáo e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

12. DO PREÇO MÁXIMO E DAS CONDTÇOES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ í65.592,59 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e
noventa e dois reais e cinqüenta e nove centavos/.
12.2. Os pagamentos serâo efetuados em ate 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos preços unitários
apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no.

da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das
provas de regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

13. DAS CONDrçOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VIGÊNCIA E REAJUSTE.
13.1 A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
13.2 O objeto da presente licitaçáo deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde.
13.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, não será recebido os produtos fora
deste horário.
13.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
13.5 O objeto da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
locale endereço indicados no item 12.2 deste edital.
13.6 O aceite definitivo com a liberaçáo da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
13.7 Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas,
as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituiçâo ou adequação ao edital.
13.8 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
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13.9 A A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes.
13.10 Serão admitidos reajustes dos valores, desde gue comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor dos produtos.

í4. DAS slxÇÕes
lql. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situações, dentre outras:
14.1.1. Pela recusa injustificada parua entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razáo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
14.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razâo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
14.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razáo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infraçáo,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.
14.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de ate 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do MunicÍpio de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, apos a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução da Ata de Registro de Preços;
f)falha na execução da Ata de Registro de Preços.
14.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçôes previstas neste edital.
14.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ato punÍvel venha causar à administração.

ís. DAS D|SPOSTçOES GERATS
15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta
das seguintes dotaçôes orçamentárias:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.301 .0701.2037 - Execução APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisáo de Assistência Medica Odontologica
10.301.0701.2040 - Programa Saúde da FamÍlia - PSF
1851 * 3.3.90.30.00.00 - 495 - Material de Consumo
1850 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontologica
10.304.0701 .2043 * Vigilância e Promoçáo da Saúde
1941 - 3.3.90.30.00 .00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças
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2020 - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.301 .0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
3855 - 4.4.90.52.00.00 - 495 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
1972 - 4.4.90.52.00.00 - 372 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontológica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças
2083 - 4.4.90.52.00.00 - 497 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente
15.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que nâo comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
15.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitação.
'15.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.
15.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-áata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
15.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
15.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reuniáo de recebimento, salvo condiçôes previstas no Art.
48 § 30 da Lei Federal 8666/93.
15.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentaçâo das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias apos
aquele ptazo, os envelopes serão inutilizados.
í5.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9o., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
15.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15.11.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.

l0
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15.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçôes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
15.14. São partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - MÍdia Digital;
b) ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos,
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e)ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g)ANEXO Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h)ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Cândido de Abreu-PR, 02 de junho de 2016.

ALLAN DIEG

l1
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a) , portador da cédula de
identidade no. , Órgão expedidor CPF no.

.como nosso representante legal na Licitaçâo em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances,
prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 20í6.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado

Gestão de Licitações e Cont
(43) 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000
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ANEXO ilt

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N". _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposiçâo e tomou
conhecimento de todas as informações, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

l3
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Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no._/2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

é*à
§'o,.JL:ANExorv 
wMunicípio de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.

de
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Secretaria Municipat de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 Foneifax: (431 3476-1222 ' ramal 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim()Quantos( ) Não( )

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

l5
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Secretaria Municipa[ de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1272 - ramat 209 - CEP: 84.470-00í§ p1"_

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO Oe ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. _, (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 20'16.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO Oe TNEXtSTÊNCrA DE TNCOMPATTBTLTDADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa náo possui dirigente com vínculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

de2016

(nome e assinatura do responsável da proponente)

l7



PnererruRA oo MuNrcípro oe CÂNDIDo oe Asneu
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Secretaria Municipa[ de Gestão de Licitações e Contr io oe

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

vilr- MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂttotoo DE ABREU, EsrADo Do pARANÁ e n
EMPRESA xx, CONFORME LtCTTAÇÃO UOOeLTDADE
pnecÃo PRESENcIAL N". t2016.

ATA DE REGrsrRo DE pREÇos N'............/. .(ANo) vtcÊructn:
..............1............../(Ano ) a ...............1.............../(ANO) (indicar a validade somente quando da
publicação no D.O.E.)

Aos .... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-1J2016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, situada na Av. Paraná,
no03, presentes o ESTADO DO PARANA, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.52012002, dos Decretos n.o 3.555, de 08 de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n o 12312006 e,
subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL n' 3412016, para Registro de Preços, publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em 0210612016, visando o fornecimento
previsto no item 1.0, Processo no 543412013, constitui-se o presente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no Edital correspondente e seus Anexos,
conforme segue:

cLÁusuLA PR|MEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos no relatorio do
sistema EQUIPLANO, anexo a esta.

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, apos a entrega dos
produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos
preÇos unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitaçâo, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
depositado, e das provas dq regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.

,c\

l).(;\ .:
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contra
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual,
pagamentos poderâo ficar retidos ate posterior soluçáo, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçôes contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correráo por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontologica
10.301 .0701.2037 - Execuçáo APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontologica
10.301.0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
1851 - 3.3.90.30.00.00 - 495 - Material de Consumo
1850 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.304.0701 .2043 - Vigilância e Promoção da Saúde
1941 - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontologica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
195í - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisáo de Assistência Médica Odontologica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças
2020 - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.301.0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
3855 - 4.4.90.52.00.00 - 495 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
1972 - 4.4.90.52.00.00 - 372 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças
2083 - 4.4.90.52.00.00 - 497 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
ParágraÍo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de Registro de
Pregos, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA - MULTA
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Será aplicado multa contratual de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipotese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações subsequentes e
demais legislações pertinentes a matéria.
CLAUSULA SETIMA . RESCISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir. caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OITAVA - LEGTSLAçAO APLICAVEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposições da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitaçÕes e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.
CLAUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

J2016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigaçÕes assumidas pelo MunicÍpio de Cândido de Abreu e o Fornecedor.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas
as condiçóes nele relatadas.
cLÁusuLA DÉqMA SEGUNDA - DTSPOSTÇÕeS CenarS
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕes
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuÍzos causados a
terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO

As partes firmam o presente rnstrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, de de 20'16.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Fornecedor
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Município de Cândido de Abreu

Pregão 3412016 - Anexo 01

Proeso l9/U20í6

No ltem Dsrição do PÍoduto / Sêryiço Qtde. Preço Máximo Unitário PreÇo Máximo Totat

Lot€:0001 Lotêo0l

0001 fi3121.17479

0m2 ffi 121 17472

0003 5m 121 17483

0004 fi3121 17487

0005 fi3121 17478

0m6 fi312117473

0007 fi3121 1748/.

0m8 503 121 17486

0009 ffi121 174n

0010 fi3121 17442

0011 fi3121 17441

ffi12 503 121 17485

0013 fi3.121174ÉÁ

0014 fi3121 17470

0015 503121 17471

0016 5(]3121.17467

Apêrelho de DVD plaler cm entÍada de USB Írmtal

aparelho de DVD pla)€í cm entrada de USB fÍontal

Cabo de TedqNIETRO)

Cabo de rede([.4ETRO)

CamraSemiprofissiorel 16 1 MPZOOM Optico 42X

Carora SemprofissioÉl 16 1 M P ZOOIú Optico 42 X , monilor drsplay 2,7, ResoluÇão
de [4egapiEls 16 1, memória epansiEl para cartão ZOOM di gital 4 X. lentes de

cístal. modos de íasch aúorotico r€wso de audio srm. mntagem de triper sim
rdores pqtugres

Escada de Aluminio - Tel6copica de Aluminio multiÍuncional com 4.40

de altura e 1 5 deg raus com traEs em aço peso máx rc de seg uraÍça 1 50 lô @m
proteção de borraçha nas eúremdades

Filtrô dê lrnhâ

Filtro de linha

Fita para impÍessora Epson

Fita para impíessora Epsm

GeladqrdRefrigerador 01 Porta Capacidade total de 739 lrfos Brarca.

Potmcra 90 W, prateleiras na porta, rrciprmt6 para guarda gelo. rlumnaÇáo rnlsna
ga€ta cmtÍole de tmp€ratura cmgeladq

GPS MAP 785 a pío€ de ag€ vsq 2 6 cm bussda com 02 battria AA

Ílú@ reroia rnterm de 1.7 GB Rotas 2m, regrstro de trajeto de 10,000 pmtos; 2m
rotasbssolaeletrsica,pesomáloT.Tozcombateria,resolu,çãodovsor, LxA160X
240 PrEls rnteríace @mpatiEl com USb de alta wlmidade e NI,EA 0183 rot€rento
aúmatico, altrretÍo barorÉtri@ €lculos de âreas, POls peersmalizados.
transÍerercia unidade a uridade. \izualizador de imagfls, compartiÉl com Garmin
Connsl Ilvl

HP 1410 muhfuncioml-cdor trnta crtucho 22

HP 1410 multrfunqoml-color tinta crtucho 22

lmpressora Laser JET Pro MFP [4 127

lmpressora Lâser JET Pro MFP l/l 127, com USB, de alta wl@rdade multifunooÉl

lmpressora MultitunooGl Color Lastrlet [, 477 Lastr Cdq

lmplmefrente eÉrso, Sistemade impresão colorido, Cmreção USB @m Wreless
rmpresão duplsáo aúmati€, alirentador aúorotco de documento

lvaquim Fotografica \ E30I|PO DE SENSOR Sensq CN4OS Emr R@ de tpo

lvlaquim Fotograf ca V!830 ÍlPO DE SENSOR Strsq CIiIOS Emr R@ de tpo 1 0
(13.2 mm x8.8 m) P|XETS EFETIVOS 20,1 MP ÍrPO DE LENTE Lente ZETSS@ Vafle
sonmr@ T' NÚMERO F F1 I (GA) - 2 S (r) D|STÁNC|A F@AL Ê8 &25 7 mm

zooM óTrco 2,9xzoor\,1 DtcrrAL (ForocRAFtA) Até 44x(vGA) zooM DtGrrAL
(FILME) Zmdigital erox ll CLEAR IIVAGEZOOIVI Fotogrãfiâ 20M apÍox 5.8/10
M apÍox 8,2/5 lvl apíox 11x^,/GA aprox 44X Filmr aprox 5,8úilODO DO FLASH
EXTER NO Automátr@ / Flash lrg ado / SiMmização lenta / SincronizaÇáo traserra /
Flash desligado TIPO DE ECRÃ 3,0" (7,5 cm) (4:3)/1 228 8OO pqtosr(tra Frne/TFT
LCD VISOR ELETRÔNICO Visor eretrmi@ tipo 0 39 AJUSTE DA LUM tNOStDADE
Autmat@ / Man€l (5 rrcremtG) / Dras de sd MEMÔRlA INTERNA Apíox 27 [IB
M iDlA DE GRAVAÇÃO CO[/] PAT|VEL N,lemryStrckÍM Drc; N4ffiory Shck PRO
DuorM i Mercry Strck PRO DuorM (alta wlGidade) lllercry Stick PRO HG Drc'M :

Mercry Stick XC-HG D@n; Mmqy Stick lV icro

ivlicr6ompúador com pí@essadtr lntel Core 15; 08 GB de mffiória.

HD de 500 GB, Wndore qigiml plffi de \id@ irtegrada. Értão de mffiória, entrada
USB. Nlonitú LCD 18.5", t€lado m Portugués, mouse óptico, caiÉs de som Garanta
de 01 ano

l\rouse óptico @m saída PSP

lvouse óptco @m saída PSP

l\rlouse óptico @m saída USB

lvlouse óptico @m saida USB

lvlultfuncronal Laser

ConeÉes Porta USB 2 0 de alta wlGidade Car&terístics lmpressqa Alé '18 ppro / Ate
6mx600dpr(12mdpr efetrE) FastRes600.FastResl200Característr€sCopradora
Ate S cóÊias. ReduÉdAmpliaÉo de 30 a4m%: Cortraste (rois claro/escuro)
Resoluçâo (quãidade dê cópâ) Cartrteristrcs Digitalizadora Digitalizaçã)
inte|gmte que rmnh{e a diÍtrerça entre te}do e imagm Suprimstos Cartrcho de

r rpressáo preto H P LâserJet C E285A Crclo mtrsal de trabalho Ate 8.000 pag i nâs - O
ciclo de sqvço é de{nrdo com o númro máxrc de Éginâs por rÉs de saida cm
r rog ens Tjpo do Papel Papel (@mm, laser), enwiopes, transparências. et q uetas.
cartão e €rtôes-postais. Sistem Operrcronal lvicrosoft Wndo6@ 7, WndM Vrstao
WndoE@ XP, Wndm@ Strs 2003, Wndffi@ Sswr 2008 Prrc6sadtr de 1 GHz.
1 GB de RAM. 700 M B de espaço lrve m dis@ rig ido tela SVGA 800 x m0 com cores
de 16 dt. lnterret E$orer 5.5 ou superitr, porta USB ou Ethernet Voltag ffi 1 10V

Di rensôes aproxmadas do Drodúo (cm) - A)írP 25x41. 5)C6.5cm Garanü a do

2 aI]

100

100

287 12

127

r 599 30

899 90

38.33

18.48

1 497.32

1 197 39

68,10

2 013,53

s 862,30

:46 05

: 109 50

22 69

17 .67

l\,1 T

899 90

383 30

221 76

Á97324

1 197 39

574.24

1 599 30

340 50

2 013.53

5 862 30

746 05

77 737 50

340 35

426 00

I 983 35

100

5.00

100

100

1,00

25m

15m

20.m

5.00

E@rdo pq GL^UCIA BEATRIZ FLORIANO na ssâo 55141 0Zm/2016 0S:30 53



,ârfu Município de Cândido de Abreu

Pregão 3412016 - Anexo 01

Pág|na:2

Pro@so í94/mí6

No ltem DsÍiÉo do Produto / Seryiço Preço Máximo Unitário Preço Máximo Total

cí41

691 33

38.67

37 67

68.63

71 73

74.W

1 388.m

20 739 90

10 085 32

386 70

37670

I 715.75

17 .25

s 617 50

4164m

FoÍrecedq '12 m6es Modelo LaserJei Pro M 1132 Refsência do [Iodelo [I1132

fi3121 17465 No Br€k 1000V4 de Potência, BiElt, 04 Enkad6 para tomda.

No Br€k 1000 VA de Potência, Biplt, 04 Entradas para toroda

,fr3121 17486 Noteb@k com prmessador Quadcüe cm mém6ia 04 GB tela led

de 15 6 Wndo6 10

fi3j21 17469 Teclado para cmputadq. ttrlado PSP padrão ABNT(Brasrl) cq p{eto:

Íeclado para cmputado, teclado PSP padráo ABNÍ(Brasil) cq: preto:

fi3j21 174ü Teciado para cmputadq, teclado USB padrão ABNT(Brasil) cs: preto.

T@lado para cmputádq, trclado USB padrâo ABNT(Brasil) cs: preto.

*3j21 17474 Thorer HP 2612 A (mpái€{, náo rmanúaturado

Thorer HP 26'12 A @mpáiwl, não Ímanúaturado

W3j21 17476 Thorer HP 283 A cmpatiwl, não reronúáurado

Íhorer HP 283 A cmpatrwl, náo rerondaturado

fi3121 17475 Thorer HP 285AcmpaÍwl nãorerunúaturado

Thorer HP 285 A cmpatiEl, náo remnúaturado

fi3 121 174€6 Tipo de rmpressora :Laser lmprime Frerúe e Verso.

Sr stffi a de lmpressão: lll m@rmái c. Ve{rcidade em píeto: 1 Spprn C iclo mensal de

trabalho Até 5000 pág i És Capacidâde da badeia 1 50 Folhas Ti po do Papel para

lmpressão Papel (laser Mrul. fotográfico, nãotratado, €lrno), enwlopes. etquelas
cêrtões, transparàEras e crtõ6 postais Supíirent6 Cârtucho preto H P LaserJet
(- 1 600 pAl inõ) C E2854 Sistero Opereimal: MicrosoflO Wndm@ 7 (32 bits/64
bits), Wndore Vista@ (32 bits/§4 brts), Wndore@ XP (32 tits,64 bits), Wndo6@
Serwr 2008 ( 32 bitsls4 bits) WndmrD Strw 2003 (32 bits/64 brts). M e OS X v 1 0.4,

v 1 0 5, v 10 6. 256 M B de RAM, 150 M B de espaço disponíld rc drsco rig ido, unrdade de

CD-ROII, porta USB. Voltagem 110V,Drrensões apÍormdas do produto (cm) - AúP
1 I 6x 34 9r 23.8 cm Dirensões apíoxred$ da embalag em do produto ( m) - Air€
22 8x U.Sx 41 cm. Garantia do For@edor 1 2 ms [/ odelo CE651 A Reíqêrcra do
lrodelo CE651A

fi3.121.174ü TV {ed 42 @egadas cm @reção H DM I e cmeção USB. Bl VOLT

TV {ed 42 pdegadas cm @reçáo H DM I e coneção USB, Bl VOLT

4AA

3.00

200 UN 2 17565

PREço MÁxrMo Do LorE :

PREÇo MÁxIMo DA LIcITAÇÀo ;

4 351 30

165.592,59

r65.59e59

Emitrdo pq: GLAUCIA BEAÍR|Z FLORIANO, na ssáo: 55141 0262016 09:30 53
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076(2OL6-PG, de O6 de junho de 2O16.
34O|2OL6, de 31 de março de 2O16.
Secretaria Municipal de Saúde.
Licitação na modalidade "Pregão Presencial" - Registro de preço
visando futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos
de informática.

Recebi nesta data.

Apofta nesta Procuradoria, para análise e emissão de parecer, minutas
de Edital de Pregão Presencial e da ata de registro de preços visando futura e
eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática. O tipo
escolhido é o de menor preço por item, conforme consta do Termo de Referência,
cujo preço máximo aceitável ascende a R$ 165.592,59 (cento e sessenta e cinco
mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações (Lei no 8.666/1993), segundo
o qual minutas de editais e de contratos devem sempre ser submetidos à análise e
aprovação jurídica.

A justificativa da necessidade das contratações pretendidas consta do
Termo de Referência e do Memorando po 0t4Bl2OL6, oriundo da Secretaria
Municipal de Saúde, acostado ao processo.

A licitação na modalidade "Pregão" tem se mostrado mais eflciente e
rápida e possibilita à Administração obter preços mais vantajosos, uma vez que os
valores inicialmente apresentados podem ser reduzidos durante a realização da
sessão. Essa modalidade de licitação foi instituída pela lei federal nq 1O.SZO, de 10
de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para aquisição de bens e
serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A disputa pelo
fornecimento do bem licitado, feita em sessão pública por meio de propostas e
lances, classifica os licitantes por meio das propostas de menor preço, e aplica-se
subsidiariamente o Estatuto das Licitações, conforme prevê a lei na 10.520/02 em
seu aft. 90, desde que não haja conflitos.

Analisando-se o edital em apreço, verificamos que foi elaborado em
conformidade com o regramento legal, prevendo o processamento regular da
licitação, tais como o objeto (item 1), as condições para participação na licitação
(item 2), a formalização dos representantes para credenciamento (item 3); a
documentação para fins de habilitação (item 7), forma como as propostas devem
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ser apresentadas (item 5), o procedimento para abeftura de envelopes, julgamento,
adjudicação e homologação (itens 4,6 e 11), dentre outros tópicos, inclusive no
que se refere a prerrogativas a serem observadas em favor de proponentes
consideradas como micro empresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da
lei complementar federal no 12312006, com as alterações trazidas pela LC
no74712014 (itens 6.t7.1,7.5 e 7.6). O edital consigna também a forma de
impugnação do ato convocatório (item B) e os recursos (item 9).

Há referência ao modo de pagamento dos serviços, constante do item
12.2, que condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente
que vier a ser contratada, obseruando-se, assim, a Instrução Normativa nq 5B|20LL
do Tribunal de Contas do Estado, que determina sejam todos os pagamentos feitos
exclusivamente por transferência eletrônica.

As condições para a prestação dos seruiços estão delineadas no item
13, atendendo-se assim à exigência do inciso )0/I do art. 40 do Estatuto das
Licitações, condição essa, aliás, essencial para form alizar a liquidação da despesa,
nos termos do art. 63 da lei nq 4.3201L964 (Código de Contabilidade Pública).

O preço máximo aceitável foi estabelecido no Termo de Referência,
com a consignação do total previsto no item 12.1, cumprindo-se exigência expressa
na Constituição do Estado do Paraná, em seu artigo 27, inciso XXI. Os valores
tomaram por base cotações de preços obtidas no mercado e anexadas ao processo,
estando obseruada, desta forma, a exigência constante do artigo 43, inciso IV, da
Lei de Licitações.

A realização prévia de cotação no mercado para obtenção de preços
máximos aceitáveis decorre, ainda, de norma oriunda do colendo Tribunal de
Contas da União, que a respeito emitiu o Acórdão ne 861/2004, pela sua Segunda
Câmara. Por ela, a Administração deve promover, em todos os procedimentos
licitatórios, a realização de pesquisa de preços junto a empresas ligadas ao do
objeto licitado, ou consulta a sistema de registro de preços. Esse cuidado visa aferir
a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, nos termos
do disposto no inciso V, § 1o, art. 15 e inciso IV, art. 43, da Lei na 8.666/1993 e
Decisões n§ 431/1993, 2BBl1996 e 3861t997, todas aprovadas em plenário pelo
Tribunal de Contas da União.

O edital detalha a respeito de eventuais multas e sanções
administrativas derivadas do desatendimento de obrigações assumidas pelos
interessados (item 14), conforme determina a legislação aplicável.

As dotações necessárias para o dispêndio previsto são informadas no
item 15 do edital, supondo-se, assim, estarem também em conformidade com o

.2
,á.\a

'&í- )

,-tf'.J,



PnBpBmuRA po MuNrcÍpro »B CÂNDrDo »B Annpu
Esrlno no PlnlNÁ

Av. Paraná,3- Fone: 43-3476-1222- .br - CEP 84470.000

Pnocunaoonrn GBnu
ísro
\'2

e"ftt"\

L"rr'{l
t* ^,.

Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, posto que
em informação do senhor Secretário Municipal de Saúde, através do ofício
nol4Bl20L6-SMS, acostado ao processo, observando-se, assim, a determinação
constante do art. 14 do Estatuto das Licitações

Os anexos do edital contemplam as demais informações necessárias
ao fiel conhecimento pelos interessados em participar do processo licitatório, entre
eles o termo de referência sobre o objeto, modelos de declarações para habilitação
dos participantes e a minuta da ata de registro de preço.

Ressalta-se, ainda, que a ata de Registro de Preços não pode
confundir-se com o contrato a ser celebrado. Nesse sentido, o colendo Tribunal de
Contas da União, em Informativo de Jurisprudência sobre licitações e contratos no
23, assim decidiu:

Representação formulada ao TCU apontou indícios de
irregularidade no Pregão n.o 18712007, sob o sistema de
registro de preços, realizado pelo Governo do Estado de
Roraima para eventual aquisição de gêneros alimentícios,
destinados a atender aos alunos da rede pública estadual de
ensino. Em consequência, foi realizada inspeção pela unidade
técnica, tendo sido constatado que a formalização da ata de
registro de preços e a celebração do contrato para
fornecimento das mercadorías "ocorreram em um mesmo
instrumento'i isto é, ao mesmo tempo em que foram
estabelecidas características de uma ata de registro de preços,
tais como a vigência do registro e os prazos e condições para
contratação, foram fixadas condições, direitos, obrigações e
regras próprias de um termo contratual, tais como o valor
pactuado, as penalidades a que se sujeita a contratada e as
obrigações das partes. Com base no Decreto Federal 1.o
3.93L12001 - que regulamenta o registro de preços previsto
na Lei n.o 8.666/93 -, o relator salientou que a ata de registro
de preços tem natureza diversa da do contrato. Na verdade,
"a ata frrma compromissos para futura contratação, ou
seja, caso venha a ser concretizado o contrato, há gue
se obedecer às condições previstas na ata'i Ademais,
"a ata de registro de preços impõe compromissos,
basicamente, ao fornecedor (e não à Administração
Pública) sobretudo em relação aos preços e às
condições de entrega, Já o contrato estabelece deveres
e direitos tanto ao contratado guanto ao contratante,
numa relação de bilateralidade e comutatividade
típicas do instituto'í No caso em tela. o contrato foi
celebrado pelo valor total da proposta apresentada pela
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vencedora da licitaçáo, o oue significa "desvirtuamento do
instituto do reoistro de preços'i além do que, para o relator,
nenhuma das situações delineadas no aft. 2o do Decreto
3.931/2001 - que elenca as hipóteses em que o sistema de
registro de preços deve ser preferencialmente utilizado - foi
atendida. Após concluir que teria sido "mais apropriada a
realização de pregão eletrônico para fornecimento de bens de
forma parcelada, nd sud forma ordinária, sem a formalização
de ata de registro de preços'i o relator propôs e a Segunda
Câmara decidiu expedir determinação corretiva à Secretaria de
Estado da Educação, Cultura e Desporto de Roraima, para a
gestão de recursos federais. Acórdão n.o 3273/2O70-2a
Câmara, TC-O78.777/2OO7-3, rel. Min-Subst Augusto
Sherman Cavalcanti, 29,06,201O.1 - sem destaques no
original

No mesmo sentido, o informativo de Jurisprudência sobre licitações e
contratos no 24412015, do Tribunal de Contas da União, orienta:

1. A ata de registro de preços caracteriza-se como um negócio
jurídico em que são acordados entre as partes, Administração e
licitante, apenas o objeto licitado e os respectivos preços
ofertados. A formalização da ata gera apenas uma expectativa de
direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo
à contratação,2

Conforme já esclareceu o TCU, o registro de preços não é uma
modalidade licitatória, mas sim, um mecanismo para formação de banco de preços
de fornecedores, que não gera compromisso efetivo de aquisição. Nesse sentido,
vide acórdão no 1.27912008, do Plenário do TCU.

Por fiffi, o aft. 15 do Decreto po 7.892113 estabelece que a
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho

1 Informativo de Jurisprudência sobre licitações e contratos no23 - ICU. Sessões: 29 e 30 de junho de 2010.
Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das
Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas na(s) data(s) acima indicada(s),
relativas a licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, da jurisprudência
do TCU quanto aos aspectos relevantes que envolvem o tema. Por esse motivo, a seleção das decisões que
constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, levando em consideração ao menos um dos
seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de entendimento importante.
Os resumos apresentados no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. Disponível em:
http:i/poÍtal.tcu.gov.brljurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos. htm.

'Acórdão 1285/2015-Plenário, TC 018.90U2013-1, relator Ministro Benjamin Zymler,27.5.2Ot5.
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de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62
da Lei no 8.666, de 1993. Assim, nota-se que ata de registro de preços e contrato
são instrumentos distintos.

licitatório.
Assim sendo, entende-se que poderá ser dado sequência ao processo

É o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 06 de junho de 2016.
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EDTTAL DE LTCTTAÇAO
Pregão Presencial n'. 34/2016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: 02 de junho de 20í6.
Data de abeÉura: 15 dejunho de 2016.
Horário: 09:00 horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, lorna público a Licitaçáo na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.

10.52012002, Lei Federal no. 8.666/93, Lei Complementar no. 12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitaçÕes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às 09:00 (nove horas) do dia 15 de
junho de 2016.

í. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação e o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. COND|ÇÕES DE PARTTCTPAÇÃO NA LrCrrAÇÃO
2.1. Poderáo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Não poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução em liquidação e
em consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer orgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não Poderá participar do certame licitatório empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que náo satisfaça as
condiçÕes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento proprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticaçâo, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartorro competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartorio a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
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constitutivo da Empresa e alteraçôes ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimaçôes e notificações, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigaçóes em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no locale horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sespão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
náo sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL Nq 34/2016
RMAO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior as seguintes
informações'. 

_

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL Nq 34/2016
RAZÂO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitaçáo.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MiDlA DlGlrAL)
5.1. A proposta deverá serapresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mÍdia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponível no site
www.ca!didodeabreu.pr.qov.br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP 3412016 -
@ÚipÀMÉnrosEsUPRlMENToSDElNFoRMÁTlcA,SemraSuraSou
entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal
da licitante. Seráo aceitas a apresentaÇão de propostas em Pendrive (mídia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razão Social da empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
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a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digital CD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preÇo unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca dos produtos ofertados.
5.6.í - Qualquer dos produtos que estão sendo licitados que contenham marca como referência
serão aceitos produtos equivalentes ou similares
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos
sem ônus adicionais.
5.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçÕes e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos, objeto desta licitaçáo, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatorios e outros aspectos que beneficiem a
Administraçâo Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteraçoes para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1o da Lei 8.666/93.
5.14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificaçÕes, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituiçÕes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.15. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens náo previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Apos apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas seráo rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1 . Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
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6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10o/o (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condiçóes definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÕes 6.5 e 6.6, o Pregoeirp seguirá o disposto no Art. 4o do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da drsputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preÇo e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1. Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Náo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contrataçáo, se atender as necessidades da administração o
pregáo será validado e passará paru a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitávela proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentaçáo
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condiçóes habilitatorias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oÍerta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classifrcação, e assim sucessivamente, até a apuraÇão de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãooúblicadeiulqamentodasoropostas, sob pena de preclusâo, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situaçáo em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaraçáo firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).
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7. DA DOCUMENTAÇAO PARA FINS DE HABTLTTAçAO
7.1 Para fins de habilitaçáo ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitaçáo jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatorios pertinentes a habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçÕes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçôes online.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartorio competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticações que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessáo, (mínimo de í 0 minutos).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No.02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação JurÍdica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consolidação respectiva;
c) inscriçáo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercÍcio;
d)decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Ôrgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista.
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) fazparte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais rnstituídos por
lei.
c)Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidÕes, que não expressarem o pruzo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentaçáo dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informaçoes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV):
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2q, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condiçáo de aprendiz, a partlr de 14 anos, nos termos do art. 7o, XXXlll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
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7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de orgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitaçáo da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis apos o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 50 da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relaçáo contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de
cláusula da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal
no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administraçáo Pública, paru a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidóes negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

L DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitaçôes de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçôes do presente edital
deverâo ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitações, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petiçáo contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente iará a adjudicaçáo do objeto da licitaçáo ao
licitante vencedor.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
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10.1. A presente ata tem porobjeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual fornecimento
de materiais e equipamentos de inÍormática, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Anexo l.

10.2 As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.
10.3 A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica paraa aquisiçâo pretendida, assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condiçÕes.
10.4 O prazo de vigência da presente Ata é ate 3111212016, a contar da data de sua assinatura.
10.5. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de
Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade que for preciso,
mediante a expedição de Nota de Empenho.
'10.6. Os produtos que vierem a ser adquiridos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze)
dias, a contar da requisiçáo dos mesmos.
10.7. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá promover
as correçÕes necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especialmente
para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.
10.8. A existência de preço (s) registrado(s) não obriga a secretaria requisitante a efetuar a(s)
aquisição(ões) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a realizaçào de licitação específica paa a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
10.9. A (s) aquisiçáo(Ões) obedecerá(ão) à conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada(s) a(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do período de vigência da ATA DE
REGTSTRO DE PREÇOS.
10.10. O(s) Fornecedo(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) prestará(ão) a(s) secretaria(s)
requisitante(s) garantia integral contra qualquer defeito de fabricação que o(s) material(ais) venha(m)
a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega.
10.11. A garantia inclui a substituição do(s) material(is) defeituoso(s) no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, a contar da comunicaçáo do fato, sem qualquer ônus para o MunicÍpio. Neste caso, a(s) nova(s)
unidade(s) empregada(s) na(s) substituição(ões) da(s) defeituosa(s) ou danificada(s) deverá(ao) ter
prazo de garantia igual ou superior ao da(s) substituída(s).
10.12. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas,
bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o MunicÍpio nenhum outro ônus caberá .

10.13. Eventual atraso nos pagamentos não isentará, em qualquer hipotese, a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos.
10.14. O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
convocaçáo, para assinar a ATA acima citada. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o transcurso do prazo inicial e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.
10.15. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
l- Pela Administração, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatorio que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração nâo aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipoteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preÇos;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razÕes de interesse público, devidamente fundamentado, ll - Pelo fornecedor, quando,
mediante solicitaçáo por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

Ároi3
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10.16. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos previstos no
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
10.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da
obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data
da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório, caso náo aceitas as razÕes do pedido.
10.18. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com avlso de recebimento ou outro meio que comprove o recebimento,
juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços. 6.3 No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessÍvel o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e Contas do Estado, considerando-se, assim, para
todos os eÍeitos, cancelado o preço registrado.

1í. DA ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
11.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitações e
Contratos.
11.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICíP|O poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

12. DO PREçO MÁXMO E DAS CONDrÇOES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ í65.592,59 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e
noventa e dois reais e cinqüenta e nove centavos/.
12.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, apos a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela secretarla requisitante, à base dos preços unitários
apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no.

da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das
provas de regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

13. DAS COND|ÇOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VIGÊNCrA E REAJUSTE.
13.1 A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
13.2 O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde.
13.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, não será recebido os produtos fora
deste horário.
13.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
13.5 O objeto da presente licitação seráo recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
13.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
13.7 Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas,
as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequaçâo ao edital.
'13.8 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
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13.9 A A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser prorrogado
interesse de ambas as partes.
13.í0 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor dos produtos.

í4. DAS SANçOES
14.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras.
14.1.1. Pela recusa injustificada parua entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa narazáo de 10% (dez porcento)calculado sobre o valortotalda proposta, ate 05
(cinco) dias consecutivos.
14.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicaçáo de multa na razâo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia. de atraso ou
de demora.
14.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razáo de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infraçáo,
com prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.
14.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuÍzo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de ate 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do MunicÍpio de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentaçâo falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) náo manutenção da proposta escrita ou lance verbal, apos a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e)fraude na execução da Ata de Registro de Preços;
Í)falha na execução da Ata de Registro de Preços.
14.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital.
14.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administraçâo.

15. DAS DTSPOS§ÕES GERATS
15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta
das seguintes dotaçÕes orçamentárias:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.301 .0701.2037 - Execuçáo APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontologica
10.301.0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
í 851 - 3.3.90.30.00.00 - 495 - Material de Consumo
1850 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontologica
10.304.070í .2043 - Vigilância e Promoção da Saúde
1941 - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontologica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças

íro 0§>
'(\ar"QLicitações e Contr
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2020 - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Material de Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 369 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontológica
10.301 .0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
3855 - 4.4.90.52.00.00 - 495 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
1972 - 4.4.90.52.00.00 - 372 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisáo de Assistência Médica Odontologica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças
2083 - 4.4.90.52.00.00 - 497 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
1 0.302.07 01 .2048 - Hospital Mun icipal
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente
15.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliaçáo da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contrataçáo.
15.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposiçÕes contidas nesta licitação.
15.4. Uma vez iniciada a sessáo, não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.
15.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-áata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
15.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
15.7. Em nenhuma hipotese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condições previstas no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
15.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o ptazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após
aquele pzzo, os envelopes seráo inutilizados.
15.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo'1o, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatorio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9o , inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos, excluir-se-á o dia do inÍcio
e incluir-se-á o do vencimento.
15.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15.11.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.

10
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15.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
15.14. São partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - MÍdia Digital;
b)ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e) ANEXO V - Modelos de Declaraçáo de não emprego de menores de í 8 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) ANEXO Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Cândido de Abreu-PR, 02 de junho de 2016.

Gestão de Licitações e Contr
(43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

l1
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 34/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

(a) Sr.(a) , portador da cédula de
, Órgão expedidor CPF no.

io oeLicitações e Contr
ramal 209 - CEP: 84.470-000

lndicamos o
identidade no

"l"fn'i,,, 
iSli:': TilJ:',§: il,.H*f [:?i : #I

prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado

t2
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ANEXO il

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 34/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrênclas posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administraçáo Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

o

de
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ANEXO IV §.,h-

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 34/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no.34/2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação

de

t4
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 34/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de 27 de outubro de '1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )Quantos( ) Não( )

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

t5



PnrrrrruRA oo MuNrcípro oe CÂNDtDo oe AeReu
Esraoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43]r 3476-1222 - ramal 209 - CEP:84.470

ANEXO VI

Municipio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 34/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÂO OT ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da Lei Complemenlar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

l6
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 34/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO Oe tNEXTSTÊNCrA DE TNCOMPATTBTLTDADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vÍnculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

de de2016

(nome e assinatura do responsável da proponente)

t7
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vill - MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

EMPRESA xx, CONFORME LICITAÇAO MODALIDADE
pnecÃo PRESENcTAL No. 34/2016.

ATA DE REGrsrRo DE pREÇos N"............./. ./(ANo) vrcÊuoR:
............../.............../(Ano ) a ...............1.............../(ANO) (indicar a validade somente quando da
publicação no D.O.E.)

Aos .... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-i-J2016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, situada na Av. Paraná,
no03, presentes o ESTADO DO PARANÁ, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.52012002, dos Decretos n.o 3.555, de 0B de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n o 12312006 e,
subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÂO PRESENCIAL n" 34t2016, para Registro de Preços. publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em 02106120í6, visando o fornecimento
previsto no item 1.0, Processo no 543412013, constitui-se o presente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condições descritas no Edital correspondente e seus Anexos,
conforme segue:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos no relatório do
sistema EQUIPLANO, anexo a esta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, apos a entrega dos
produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos
preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
depositado, e das provas de regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No_

O MUNTCIPIO DE
, ESTADO DO PARANA E A
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Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposiçáo contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçoes contratuais.
Parágrafo Quarto. Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontológica
10.301 .0701.2037 - Execução APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 * 366 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontológica
10.301.0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
1851 - 3.3.90.30.00.00 - 495 - Material de Consumo
1850 - 3.3.90.30.00.00 - 303 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.304.0701 .2043 - Vigilância e Promoçáo da Saúde
1941 - 3.3.90.30.00 .00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisâo de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças
2020 - 3.3.90.30.00.00 - 497 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2130 - 3.3.90.30.00.00 - 300 - Materialde Consumo
2140 - 3.3.90.30.00.00 - 3ô9 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.301 .0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
3855 - 4.4.90.52.00.00 - 495 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução VIGIASUS
1972 - 4.4.90.52.00.00 - 372 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontologica
10.305.0701 .2045 - Epidemiologia e Controle de Doenças
2083 - 4.4.90.52.00.00 - 497 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
003. Hospital Municipal
10.302.0701 .2048 - Hospital Municipal
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA

éno " à'.,
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contri
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1272 ramal 209 - CEP: 84.470-000

Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçóes subsequentes e
demais legislaçôes pertinentes a matéria.
CLAUSULA SETIMA . RESCISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidaçáo amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorizaçáo do Município de Candido de Abreu, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAÇAO APLTCAVEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitações e contrataçÕes promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçoes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

3412016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pelo Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor.
CLAUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas
as condiçÕes nele relatadas.
clÁusuLA DÉqMA SEGUNDA - DtSPOStÇOrS CeRerS
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuÍzos causados a
terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, de 20'16

JOSÉ MARTA REIS JUNIOR
Contratante Fornecedor
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Municipio de Cândido de Abreu

Pregão 3412016 - Anexo 01

Pagrna:1

Proeso 194/20í6

No ltêm De$rição do PÍoduto / Sêruiço Preço Máximo Unitário PreÇo Máximo Total

Lot€:000t Lotê001

0001 fi3121 17479

0002 fi3121 17472

0003 fi3121 17443

0004 wj21 17487

0005 ,fr3j21 17478

0006 *3.121 17473

0007 fi3121.174%

0m8 503.121.1748f

0([9 fi3.121 174n

0010 5.3.121.174a2

0011 fi3121.17481

0012 593121 17445

0013 503121.17464

m14 5fr3j21 17470

m15 5ffi.121.17471

m16 *3121 17467

Aparelho de DVD plaleÍ m eÍrtrada de USB Írmtal

apêrêltE de DVD plarer cm entrada de USB frmtal

Cabo de redqÀIETRO)

Cabo de rede([rEÍRO)

Camra Semiprof ssroml 16 1 lúP ZOONI Opiico 42 X

CaruÍa Semiprofissroml 16.1 i/P ZOOIV Optico 42 X, mmitor drsplay 2,7 Resdúção
de Megapds 16 1, mffiqia epansi€l para cartão, ZOOIú digital 4 X. lentes de

Çístal, mod6 de f asch aúoretico, rrcurso de audo sim, rcÍÍagem de lrips sim
rdiomas pstugws,

Escada de Aluminio - Tel6copl€ de Aluminio multfurcional @m 4,40

de altura e 1 5 deg Í46 com tra€s em aço p€so máxm de seg urança 1 50 kh @m
proteção de borraçha nas e>dremidades.

Filtro de linha

Frltro de linlE

Frta para impresstra Epsm

Frta para rmpÍessqa Epsm

Gel adei rdR eÍrig sador 01 Pqta Capacidade total de 239 I ifos Branca.

Potmcia 90 W prateleiras na ptrta, rrcipi6tes para guarda gelo. iluminação lnttrna
gaEta. ctrtrole de temperatqa, cmgelads.

GPS irAP 785 a pfoE de ag € vss 2,6 cm bussola com 02 batsia AA

iú€, reroia interm de 1,7 GB, Rotas 200, registro de tra,eto de 10,000 pontosi 2m
roiasbussolaeletronicapesorÉdroTTozcmbateria.resduKáodoVsoÍ, LxA160X
240 PrEls, interfa@ @mpati€l cm USb de alta El@idade e NI,EA 0183, rotearento
aúmatrco, alüÍrEtro barométri@, €lculos de areas, POls pessmalizadc.
transíerercia uodade a unidade, vzElizador de imâgens, comptrtiwl com Garmin
Connect ÍM

HP '1410 multfmcioml-color tinta €rtrcho 22

HP 1410 multiÍuncioml-color tinta €rtucho 22

lrpressora Laser JET Pro irFP [í 127

impressora LâseÍ JET Pro i,4FP lV 127, cm USB, de alta El@idade multfunqonal,

lmpressora lrultifuncioml Color Lassjet lvl 477 Laser Cdq

lmpnme Írente e sso, Sisteru de impr6ão colsido. CmreÉo USB com Wreless
impresáo duplesâo aúomatr€, alirenlador autorotco de d@mtrto

Maq uim Fotograf ca \ /830 llPO DE liÉNSOR Strsq CMOS Emr R@ de tpo'

l,4aqurre FotograÍca \ /830 TIPO DE SENSOR Strstr CMOS Ercr R@ de tpo' 1 0
( 13,2 mm x 8,8 mm) PÍXEIS EFETIVOS 20,1 l/1 P T|PO DE LENTE Lente ZEISS@ Varie
sonmr@ T' NÚMERO F F1.8 (GA) , 2.8 (T) D|STÀNCrA FOCAL Ê8.&25,7 mm
ZOO| OTICO 2,9xZOO|\4 DIGITAL (FOTOGRAFIA) Até 44x(VGA) ZOOI\4 DIGITAL
(FlLlVlE) Zmdigital aprox 11 CLEAR IMAGE Z@M Fotograia:20 M aprox 5 8/10
N4 apfox 8,215 M âprox 1 lx^/GA aprox 44X Filre: aprox 5,8í/lODO DO FI-ASH
EXTERNO Automático / Flash ligado / SincrmizaÉo lenta / Sncronização traseira /
Flash desligado TIPO DE ECRÃ 3,0" (7,5 cm) (4:3)/1 228 8OO pontosr(tra Finey'TFT

LCD VTSOR ELETRÓNtCO Visor etetrônr@ tipo O 39 AJUSTE DA LUM INOStDADE
A(xmái@ / Irm@l (5 increÍmtG) / Dras de sd [rEtIORIA INTERNA Aprox 27 [rB
[.4 ÍDlA DE GRAVAÇÃO COIVPAÍiVEL lrtercry SrickrM Dw, tVmqy Stick PRO
DuoÍu i i/emryStick PRO DuorM (alta wlmidade)i [Iercry Stick PRO HG D@ÍM
Memry Stick XC-HG DwÍM i lremtry Stick iricro

Mrcr@mpúador com pÍ@essadq lÍÍel Core i5, 08 GB de memdia.

H D de 500 GB, W ndo6 sr g i ml, dea de üds i nteg rada. cartâo de memtrrâ, strada
USB lvlonitq LCD 18.5". teclado ffi Ftrtuguê, mese óptico, caiEs de som. Garantia
de 01 ano

Mo6e óptaco @m saída PS/2

Mouse óptico @m saida PSz

Mouse óptico @m saída USB

Mouse optco m saída USB

Multifurciôml L2ser

ConeÉes Prta USB 2.0 de alta wlcidade. CaracteristiÉs lmpressora Até 18 pprn / Até
6m x 6m dp ( 12m dp efetiE) i FastRes 600; FstRes 1 200 Característi€s Copiadora
Ate 99 ógas; Reduçâcr'Ampliação de 30 a 400%i Cofitraste (mis claro/escuro).
Resolução (qualidade da óda) Carateristi€s Digrtâlrzadora Digitalrzação
rntelrgente que r@nh&e a difqença entre teÉo e imag ffi. Supflmmtos Cartucho de
rmpressão preto HP bserJet CE285A Ciclo mtrsal de trabalho Até 8.000 Êág rnas - O
crclo de sgvço é delinido com o núrero ffiáxmo de pág inas por rÉs de saida cm
iregere Tipo doPapel Papel (mum. laser), enwlopes. tÍansparscias. etiqwtas
cârtão e €rtôes-postars. Sistero Opsacimal Microsoft Wndo6@ 7, Wndore \4stm,
WndM@ XP, Wndm@ SsEr 2003, \^ÍndM@ Sss 2008 Prsessadq de 1 GHz.
1 GB de RAM, 700 IIB de espaço lire m disco Íígido, tela SVGA 800 x 600 cm cqes
de 16 tit lntsret ElploreÍ 5 5 ou superitr, poíta U SB ou Ethernet Voltag em 1 10V

Drrenso€s aprolimadas do produto (cm) - A)dJP 25x41,str,scm Garantra do

200

50 00

100

100

10m

12ú

10m

100

287 12

127

r 599 30

89S 90

38.33

18,48

1 497 32

r 197 39

3 109.50

2269

21 g)

17 67

574.24

63 50

1 59q 30

899 90

383 30

221 76

14 97320

1 197 39

340 50

2 013.53

5 862 30

746 05

77 737 50

340.35

4Â.OA

8.983 3s

1m

68.10

2 013,53

5 862.30

746,05

100

1.00

25.m

15 00

20.00

500

Emitdo pq: GLAUCIA BEATRIZ FLORIANO, na ssão: 55141 02/m2016 09:30 53



Município de Cândido de Abreu

Pregão 3412016 - Anexo 01

Páqna 2

Proes lg'giti6
N'ltem De$rição do Produto / Serviço Preço Máximo Unitário Preeo Máximo Totat

1 2 m6es lvl odelo LâserJet Pro lvl 1'l 32 ReÍerência do lú odelo M 1 1 32

001 7

m18

001 I

691.33

2 521.33

38.67

37.67

68 63

71 73

749f

1 388 00

20.739 90

1008532

386 70

37670

1715.75

1 79325

5.617 50

4 164 00

fi3 121 17/65 No Br€k 1000 VA de Potàlcia, Biwlt, 04 Entrad6 para toruda.

No Br€k 1000VA de PotêrEia, Biwlt, 04 Entrads para torEda.

503121 17488 Noteb@kcm pí@ssadtr Ouadcqe cm mánqia 04 GB tela led

de 15 6 Wnddê '10

(n21

fi3121.17469

503 121 17468

fi3121 17474

fi3121 17476

fi3121 17475

503't21.17466

Telado para cmputadq, teclado PS/2, padrtu ABNT(Brasil) cor píeto:

Trclado para cmputador, t@lado PS2, padrão ABNT( Brasil) cor preto

Trclado para cqnpuiadq. teclado U SB, padrão ABNT( Brasil ) cq píeto,

T ecl ado para cmputadtr, tecl ado U SB, padráo ABN T( Brasi I ) cq: preto

Thorer HP 2612 A cmpatiwl. não rmanúaturado

Thorer HP 2612 A @mpati€1, não rffimúaturado

Thmr HP 283 AcmpatiEl, não rffinúatwado

Thmr HP 283A cmpat,€|, não Íerunúáwado

Ihorer HP 285 A cmpatjwl, não remnúáúado

Thoner HP 285 A cmpatiwl, não rerunuÍatúado

Tipo de rmpressora :[âseí, lmpflme Frente e Verso.

Sistma de lmpressão: lvlrermáticq. Vdcidade em preto:18ppÍn , Crclo rensâl de
trabal hor Até 5000 Êâl iEs Capacrdade dâ bmdeja 1 50 Folhas. Ti po do Papel para

I mpressão Papel ( I aser, nqml , fotog ráÍ co, não tÍatado, El i no) , trEl opes. et q uetas.

cartôes, traNpaàEias e €rtóes postats. Supflmentos Cartucho preto HP LaserJet
(- 1 600 pág inas), CE285A Sstffi Opeíeimal: lrisosofr@ WndM@ 7 (32 bits/64
bits), Wndore Vista@ (32 bits/ô4 bits). Wndm@ XP (? tits,64 tits), Wndq6@
Serwr 2008 (32 bits/64 bts). Wndm@ Sss 2003 (32 bits/64 brts), Mac OS X v 10 4,

v 10.5, v 10 6. 256 [/1 B de RAM, 150 M B de espaço disponíwl rc ds@ rlgrdo unidade de

CD-ROir. portá USB. Voltâgem 110V ,DirereÕes apíoxrodas do prodúo (cm) - Aü,P
1 9,6x 34,9x 23,8 cm Diremôes aprox rod6 da embal ag em do píoduto ( cm) - A{r,P
228\U,gt41cm Garantia do Forrecedor '12 m6s Modelo CE65'1A. Reftrêrciâ do
[rodelo CE651A

TV led 42 pdegadas m @reçáo HDMI e coneção USB, Bl VOLT

TV led 42 poleg adas cm @reção H DM I e cmeçáo U SB, Bl VOLT

fi3121 174@ 2.00 UN 2 175 65

PREÇo MÁxrMo Do LorE :

PREço MÁxrMo DA LrctraÇÂo :

4.351.30

í65.59459

165.59e59

Emrtido ptr GLAUCIA BEAIRIZ FLORIANO, m ssão: 5514 I 026/2016 0g:30 s3
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Co
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43il 3476-1227 ramal 209 - CEP: 84.470-000

Avrso oe lrcreçÃo
pugltclÇÃo DE EDITAL N.o 34/2016

MoDALIDAoT pRecÃo PRESENclAL

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de equipamentos

suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 15 de junho de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 15 de junho de 2016.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE

LOCAL: Setor de licitaçóes locallzada

Cândido de Abreu - PR.

CRITÉRIO: Menor preço por item.

PREÇOS: às 09h31m do dia 15 de junho de 2016

na Sede do Município, na Avenida Paraná, no 03 Centro,

PREÇO MÁXIMO:R$ 165.592,59 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e

dois reais e cinqüenta e nove centavos/.

RETIRADA DO EDITAL: de 0210612016 à 1510612016 no site do Município

www. cand idodeabreu. pr. qov. br.

INFORMAçÕeS COIVTpLEMENTARES: Diretamente na sede do Município de Cândido de

Abreu, situado na Avenida Paraná, no 03 - Centro - Cândido de Abreu - PR., ou pelo telefone

(0xx43) 347 6-1 222, ramal 209, e-mail : licitacao@ca nd idodeabreu. pr. qov. br

Cândido de Abreu, 02 de junho de 2016

O MORENCTVAROTOALLAN DI

PREGOEIRO
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ORGAO
DO MUNrCÍprO de CÂwDTDO DEABREU/P R,t;/

Díário Oficial Eletrônico do Municípío de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samuel Martins Delgado Juníor
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEPr 84.470-000
Fonei 43-3476-7222
Site: www.candidodeabreu. or.eov. br

LICITACOES

Avisos

MUNtcíproos cÂNuoo oe lsnsu
##ATO AVISO . PR"EGAO PRESENCIAL N'34/?016
##TEX OBJETO: Registro rie preços para firturas e iventuais aquisiçôes de
equipamentos e suprimentos de informática, cm atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde. RECEBIIUENTO D-AS PROPO§TÂS: até 09h00m do
dia l5 de junho de 201ó. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h0lmàs
09h30mrlo dia l5 ile junhode 2016. itltClO OA SESSÃO tB OtSpUrl
DE PREÇOS: ris 09h3lm do dia i5 dejunho de 2016. LOCAL: Setorde
licitações localizada na Sede do. Municipio, na Avenida Paraná. n" 03 Centro.
Cântlido de Abreu - PR. CRITERIO: Menor preço por item. PREÇO
MÁXIMO: R§ 165,592.59 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e

noventa € dois r€âis e cinqüentâ € nove centavos,). REI'IRADA DO
EDITAL: de 02/06/2016 à l5/06/2016 no site do Município
mw,.candidodeahreu.pr. sov.br. t XnOrurt lçOe S COM PLEM ENTARES:
Diretamcnte na sede Llo Município de Cándido de Abreu, situado na Al'enida
Paraná. n'03 - Centro - Cándido de Abreu PR, ou pelo teleÍbne (0xx43)
341 6-1222, ramal 209. e-mail: licitacaoía.lcandid«leahreu.or.qov.br
+/#DATA02i06,'2016

##ASS Âllan Diego !Ioreno varoto
##CAR Pr€goeiro

MUNICiPIO DE CÂIOIOO DE ABREU
##ATO AVISO _ PRECÃO PRESENCIAI, N'35/2016
##TEX OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e evenluais
aquisiçôes de rnobiliirrios enr geral para as Unidacies Básicas de Saúde. em
atendimento ii Seçretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 20 de.junho de

20 I 6. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h0 I nr às 09h30m do dia 20

de junho dc :Otr.. ÍltCtO DA S]:SSÂO DE DTSPUTA DE PREçOS: ii§
09h3 I m do dia 20 <ie junho de 20 I 6. LOCAL: Setor de Iicitações localizada
na Sede do,l\lunicipio, r'a Avenida Paraná, nu 03 Ccntro. Ciindido de Abreu -
PR. CRITERIO: Menor preço por iterr. PRÍJÇO MAXIMO: RS 124.191,02
(cento e vinte e quatro nril c€nto e noventâ e um reais e dois centatos,,l.
RETIRADA DO EDITAL: de 07/06/2016 à 20/06i2016 no site tlo Munie ipio
wwu'.camlidodeabreu.nr. sov.br. I NFORI\l AÇOES COM PLEM ENT,A RES:
Diretanrenle na sede do Municípfu de Cindido de Abreu. situdo na Avenida
Paraná. n'03 - Centro Cântlido de Abreu PR. ou pelo telefone (0xx,l3)
3476-1222. ramal 209. e-mail: licitacao(r;candidodeabreu.pr.gor,.br
#iDATAo7 06.:0tr
ÍÉ#ASS Allan Diego ivloreno vâroto
*A#CAR Pregmiro

MUNICiPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
##ATO AVISO - PREGÀO PRESENCIAL N'36/20I6
##TEX OBJETO: Registro de preços para futuras e evcntuais aquisições de
materiais de expediente. em atendimento as Secretarias Municipais de
Educaçiio e Cultura e Esportes e Turismo. RUCEBIIIIJNTO DAS
PROPOSTAS: ate 09h00nr do dia 2 I de.iunho de 20 I ó. ABERTURA DAS
PROPOSTÀS: das 09h0lnr às09h30mclodia 2l dc.iunho de 2016. iNICIO
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ,rs 09hl I n do dia 2l rte junho r.te

20 I 6. l.OCAI.: Setor de licilações localizada na Sede do Municipio, na
Avenida Paraná, n'01 Centro, Cândido tle Abreu - PR. CRITÉRIO: Menor
preço por item. PREÇO MÁXIMO: R$ 3ó.898,38 (trinta e seis mit
oitoccntos € noventa e oito reais e trinta e oito centavos/. RETI RADA DO
EDI'l',4.L: de 08,106.12016 à 21106i2016 no site do i\lunicípio
u,rw.candidodeabrçu.or. gor.br. I NFORMAÇÕES COM PLEM ENTARES:
Diretrmente na secle do Municipio de Cánditlo de Abreu. situado na Avenida
l)aranu. n" 0-l Centro ('iinditlo de Abreu PR. ou pelo relefone (0xx4-1)
3.176- I 222. rrrnal 209. e-nrail:
d#DÂ f408,06120 1 ír

i#ASS Allan Di€go Moreno Varoto
ít#CrtR Prtgoeiro

Dispensas

RATIFICAçÃO - Dispensa de Licitação nq 035/2016

OBJETO: Aquisiçáo de 1 (uma) geladeira de escala comercial em inox
com capacldade de 1421 (mil quatrocentos e vinte e um) litros, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATADA: CIAMAQUINAS OFFICE LTDA - ME - (CNPJ/MF nq
09 423.582/0001 -93).
VALOR GLOBAL: R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta
reais).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso ll, da Lei ne 8.666/'1993.
JUSTIFICATIVA E PEDIOO DE DISPENSA: MEM N9 O84i 16.SMEC dE
31/05/20í6, oriundo da Secretaria Municipal de Educaçáo e Cultura.

Em 08 dejunho de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUN,oR
Prefeito Municipal

DEGRETOS

DECRETO N" 077, DE 08 OE JUNHO DE 2016

Abre Credito Adicronal Suplernentar ao Orçamento Geral do Municrpro
e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuiçóes, de coníormidade com os art. 43, §
1o, inciso, lll da lei federal no 4.32011964, combinado com a lei
municipal no 1.01 1 de, 2911012015

DECRETA:

AÍt. 1'. Frca o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de
Crédito Adicional Suplementar, no OrÇamento Geral do Município de
Cândido de Abreu, aprovado pela Lei tr/unicipal no.1.01 1/201 5, de 29
de Outubro de 2015, para o exercicio de 2016, no valor R$ 51.000,00
(cinquenta e um mil reais) para atênder ao seguinte programa:

09 SECRETARIA OE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
09.001 Departamento de Obras e Desenvolvimento
15.452.0901.1070 Pavimentação e recapeamento de Ruas
3100 - 3.3.90.30.00.00 - 00000 Material de Consumo
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DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITATMENTE
À Prefeitura Municipal de Cándido de ,qbreu dá garantia da âutenticidade deste documento, dêsde que visualizado atrâvés do site
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CUNHA & PRACZÜM LTDA-ME
C.N.P.J. 10.692.03§/0{X}l-6§

eUARTA ALTERAÇÃo conrru'ruo,
NIRE: 41206422362

solteiro, empresário, residente e domiciliado na rua Carlos Gomos,

206 Jardim Aeroporto na oidade de lvaipora - Paraná cBP. 86.870-

000 portador da eédula de Identidade RG.9.004.242-4 expedida

pelo insütuto de ldentificação do Paranâ ern 08/05/2000 e insc:rito

no CPF.042.899.419-90 e GLAUCIA PRAC br,a§iletua"

solteirs" empresária, residente e domiciliado na rua carlos Gomes,

206 Jmdirn Aeroporto na cidade de lvaipora - Pemná" CEP'

E6.870-000 portadora da cédula de ldentidade RG.8.756.812-1

expedida petô lnstituto de Idçntifioação do ParanrL em l1/06/1999

e inscrito no CPF.046,767.589-95. únicos sócios componentes da

sociedade empresaria Ltda que gira sob o nome cublEA & PRACZUM
LTDA -ME, iede na rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeroporto na cidade

de lvaipora - Paraná , CEP. 86.870-000 com Contrato Social arquivado

na Junü Comercial do paraná sob no. 41206422362 por despaoho em

sessão de 11 de Março de 2009 c ultima alteração contratual sob no.

20151586322 por despacho em I I de Março de 201 5, resolvem alterar o

contrato social, e alterações posteriores conforme clausulas o condições

seguintes:

C1AUSIILÂ. pR314EIRA - A sociedade que possuía o ramo de atividade de: 453&7/05 -
Comercio a varojo de Pneumátioos e cemaf,e do ar - 4§30-7/03 - comercio a varejo de peças e

acessórios ooooJp"ra veículos e 493W102- Transporte Rodoviário de Cargas,exceto produtos

perigosos e mud-anças internacionat, intarostadual, internaoional e 49302101 - Transpoúe

iOOOlierio de cargas, exceto produtos perigosos e mudanga, neste ato ps§§are a êxêrcêr §Uâ§

atiüdndcs com o remo de: * Comercio a varejo de Pneumáticos e camara de ar - oomçrcio a

varejo de peças e acessórios novos para veículos ê - Transporte Rodoviário de Cargas,exceto

pãã,rto* prrigo*r e mudanças intornacioual, interestadual, internacional e 4930.2101 -
t*rtpott roõoviârio de cargas, oxoeto produtos perigosos e mudangq serviço de reparação e

manuànçeo do computadorei inclusirou iortât"is o de equipameÍtto de informática e periférico,

treinamento em desànvolvimento profissionais e gerencial, instalação do softwares eom suporte

técnioo, sorviço de redes de transportes de telecomunicações (SRTT), re§arga de cartuchos para

irpi".ro.", provedor de internet, atividades de gravação de som e edição de musicas' produção

musical, instalação, reparação e manutengão de equipamentos de telefônica e comunicação,

pro*oçáo, orgánizaçat, iroduçõo, agonciamento, programação e execução de eventos

lrportlr"r, artistico, 
"uliuràis, 

rúo*r eispetáculo de qualquer espécie-ou gêneros, bailados e

ifri*r, exposigões,, leiloes, festivais de musicas, criações cinematográficas e teatraiq eventos

sociais, ,'pro*o"ionais, ínchsive filanuópieos o ou beneficentes, cursos de informática'

serviçás de Markeüng díreto, Aluguel e loasing operacional de ourta ou longa duração e todo o

ãp" if" rnaquinas e 
-equipamentú pur" esoitórios, tais como computadores e periféricos,

rJprodutoras' de copias, p-.,.tor, data-show, equipamentos de tolefonia e comunicação',

pàstaçeo de serviços d"-oon"ãrnrçao e limpeza em goral (urbana e Prediat) limpeza de dutos de

u"ntif"ge" e refrigeração de ar, instalação, manutençâo e reparação de aparelhos de ar

conücionado, comerció atacadista de maquina de costura, maquinas e EquipamerÚos de A*igos

dç Uso Pessoal e Domestico, maquinas, apar.elhos e equipamentos para usO agrOpecUário,

(partes e peças), maquinas, apaplú equipamentos para uso odonto-medico hospitalar (partes e

;.r*) .*Uutog;r, bomerçio varejista'de moveis em geral computadores, inclusive-portáteis,
'"q"ip|r""t s,- periféricos e suirimento de informática, Equipamentos do 

. 
telefonia e

cómunioaçao, Eietrodomésticos e equipamentos de Áudio e Vídeo, Aúigos de 
-Papelariq

Instrumento, *uri"*ir, e acessórios,'brinquedos e artigos recreativoso artigos do Vestuário,

PA CÚ-I\íHA, brasileiro,

calçados, artigos Esportivos Artigos de Viagem, o acessórios em geral, Materiais e

oquipamentos de segurançq Uniformes, Tecidos e

Camq Mesa e Banho, artigos de Colchoaria,

\,

\d/i
u-

moroadorias om §oral, com Prcdominônçia em



CUNHÁ. & PRACZUM LTDA, - ME
C.N-PJ. 1 0.692.055/0001-63
QIIARTA ALTERAÇÃO CONTRÀTUAL
NIRE: 412064o?iJ,62

para construçilo em geral, produtos sânsantcs, domis
leves e pesados, baterias.automotivas, lubrificantes, pneus í"** oà er, riÇor, bii.t*i*
suveniros e artesanatos e Artlgos médicos e Ortopédiios -' ' ' vv' e N

cNÀEs: 4530-7105, 4$a'7n3,4930-2/a2, 493CI-2rc1,9s1l-B/00, 8599-6/04, 6209-l/00, 6110-
8t02, 4751-2t02, 6190-6/01, 63t l-9100, 5920-1/00, gau-g/}L, g5t2-6rcA,9001-9/03,E230-
0/01, 9003-5100, 9329-8/99, 8599-6/03, 7319-OlO3, 7733-ll0O, 432g-t/gg,'AtZg-OiOO-, 4322-
3t02, 46494199,4754-7101, 475r-210t, 4752-rrcA, 4753-gtOO, 476t_0103, alse_1rcõ, nsz_6t0t, 47914t00, 4755-5t01, 4782-2/Ot, 4782-2/02, 4763-6t0;, 46494/Aí., 466t4NO;, 4664_
8/00, 4686-9102, 4759-8t99, 4642-7t02, 4755-5t03', 4754-7/Az',, 4723_7t00" +iti_1too" qlag_
0 I 05, 4$A-7 n3, 47 32-61 00, 4530 :7 / O 5, 47 6 t -O t O t, 47 89 -O I Ol,4i t z _s rca.
CLAU§ULA SEGUNDA . DA COIIT§OLIDAÇÃO DO CONTRATO §OCIAL:EM
9Tf4ry19om o que determina o artigo 2.031 da Lei numero to.ioànõiz,o, sc.iosRf§OtYfryr. por este instrumento, atuilizar e consolidar o Contrato Social,-" to,,anAo
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condigões contidas no Cont ato So"iatprimitivo que, adequado ás disposições da referida l,ei 10.406t2002, aplicáveis a este tipo
societário passa a ter seguinte redação: condigões seguintes:

CT'I§HÀ & PRACZTJM LTDA. ME
c.lÍ.F,J. 10.692.0§§/0001 _63

QUARTÀ ALTXRÀÇÃO COUrrurrulr,
hlIR[: 4t20ffit23tl

DOUGLA§ ANTONIO MARTIN§ DA CtlNHA, brasileiro, solteiro, empresário,
residente e domiciliado na rua Carlos Gomes,206 Jardim Aeroporto na cidaáe deivaipora- Paraná CEp. 86-870-000 portador da cédula de Identidade RG.9.004.242-i expedida
pelo Instituto de IdentiÍicação do Paraná, em 08/05/2000 e inscrito no CpF.042.ggg.4lg-
90 e GLAUCIA PRACZUM, brasileirq solteira, empresáriq residente e domiciliado na
rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeroporto na cidade áe Ivaipora - paranâ CEp. g6.g70-
000 portadora da cédula de Identidade RG.8.756.812-l expedida peío Instituto de
Identificação do Paraná, em 11/06/1999 e inscrito no CPF.04e.lAl.Stg-g5. únicos sócios
componentes da Soeiedade empresaria Ltda que gira sob o nome Ct ltIIA & PRÀCZUú LTDA-ME, sede na rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeroporto, na cidade de Ivaipora - parane , CEp.
86.870-000 com Contrato Social arquivado na Junta Comerçial do Paraná sob no. 41206422362
por despacho em sessão de I I de Maryo de 2009 e ultima atteração contratual sob no.
20151586322 por despacho em ll de Março de 2015, resolvem alterar o contrato social, e
alterações posteriores eonforme clausulas e cóndições seguintes:
CLAU§I}LA PRD(ERA: A soeiedade gha sob o norir empresarial: CIJN§A & PRACZUM
LTDA - ME
CLAU§I LA SECI NDA: A sociedade tem a sua sode na rua Carlos Gomes, 206 Jardim
Aoroporto na cidadç do lvaipora *paraná, cEp. g6.970-000 (Art. gg1 ficc/zaa?l,
CLAU§I,LA TERCEIRA: O Capital §ocial no valor de RS 50.000,00 (oinqúenta mil reais)
§lalmonto integralizado em moeda oorrcntÇ do Paie, divido em 50.000 (oinquenà mii) quoas o,
Y:?o ( um real ) cada umq fica assim distribuídas entre os sócios quotistas da seguinte
rorÍna:
Sócios
DOUGLA§ ANTONIO MARTINS DA CUNHA Ol.i]ffi0 ,'S* 

!;IJfl,O'
GLAUCIA PRACZLM 25.000 SV/o i!.OOO,OO

TOTAL 50.000 t00% 50.000,00
CLAU§I LA QUARTÀI O objeto social é: - Comercio a varejo de Pneumáticôs e câmera de ar -eomeroio a varejo de peças e acossórios novos parâ veículos e - Transporte Rodoviário de
Cargas,exceúo produüos perigosos e mudanças intornaçional, intorestad,i"f, i"tr*rrional eTransporte rodoviário de caryas, exceto prcdítos peri
manutençâo de computadores, inclusivo portáteis á de
trçinamento em desenvolvimento profissionais e
tecnico, sewlço de rodes de transfortes de telec(
impreswm, provodor do intcrnet, atiyidados dc gravação
musical, instalaçâo, reparação o manutsnção de eãuipúer

pnt



CUI\IHA & PRACZUMTiDE I\d
C.N.PJ. 10.692.05§10&tr-6
euÀRTA ALmRAçÃo coxrnaruer,
ÀIIIRE: 412064ftzt6l

promoção, organização, Rrodue

f§1ff:'[ff:'*:ff",:,:'*::I * :::ilF;*,::; gêàeroq bairados ] uricos,

{juf gtg* dependênci4 mediante alt"oçao contratual
CLAUSULA DECIMA SEGITNIIA: Os sLios poa".ao

exposições,, Ieiloes, festivais de músicas, criagOer'.ú;;;;;fi"* e reabais, eventos nffi:::promocionais, incrusive firantnópicos e ou bensfrçentos,-&*r de informática, serviços deMarketing direto, Aruguer e reasing operaeionar dã;,;*; rãià" a*"çeo e todo otipo de maquinas e equigamentlr'pu* cscritórios, tais co'mo- computadores e periféricos,reprcdubras de copias, projetos, data-ihow, uquip"*"ntos ae üi"roniu e comunicaçao, rrosaçaode serviços de conservagão e limpeza em geral iurbana 
" 

r.uai"rj ri* pera dea"t"rã" ,L"tilação orefrigeraglo de ar, instalação, manutençãJe reparaçao de apanelíos de ar condicionado, comercioaüacadista de maquina de costurc, maquinas 
" iq"ú*i;;, au errigos do uso pessoar eDomestico, maquinas, aparclhos u uquipamantos pura uso agropecuário, (partes e pegas),maquinas, aparclhos equipamentos psra uso odànto.medico hospitalm (parbs e pogas)embalagons, comercio varejista de moveis gqt ;i;L';putadàres, i"àir.i* portáteis,equipamentos, periféricos e suprimento de informáticn gqrrdribs do tolefonia e comunicação,Elerodomésticos e Equipamentos de Áudio e vídeo, Á.tiõ;dr i;"pelaria, rn.t o."nt* musicais,e acessórios, brinquedos e artigos recneativos, artigos oo*ústuario, calçados, artigos EsportivosArtigos de viagem, e acessórios-em gerar, 

\ratqri"ais : "dô"rtos ds segu*nça, uniformes,Tecidos e confecaões em.g:*-1 Artiggs de Annarinr,ã, 'cu*u, Mesa e Banho, artigos decolchoaria, bebidas em geral, ut,idâddDomesticas, rr"*ia"ri* em Gorar, çom predominância
em Produtos Alimentícios Minimeroado§, yateriais.fu;;;;t*çã;;d,;-duiü.*.*.o,
domisanitarios, peças e equipamontos de.veículàs leves-e'pesados, baterias automotivas,Iubrificantes, Pneus e c11ry 

-d! 
ar, Livrss, Bijuterias ,ur,"nir", 

" 
artesanatos e Artigos médioos eortopédicos' cNAEs: 4530'7t05,4530-7/03, +glo-uaz, qõiõ-ziot,gs t t-B/00, Bsgg-6to4,6209-l/00, 6t t0-8/a2, 4751-2t02, 6190-6/01, eiy.2too, so;;-írcd, sool_st»2, e512_6/00, e00r_9103,82304101, 9003.-510-0, g32g-E/99, rágg-oro:, titg-otol, iisl-ttoo, 432g_rtgg,8r529-0/00,

4322-3102' 46494199,4754'7/ol, 4751-2tol, 4ts»t)ao,iiíà-g'too, 4761-oto3, 47s6 3toa, 4763-6/0r, 47814/00, 4755-5t}r, 4782-2r}r, 47y-2!O], +tas-{riz,'qa4g4t0r, 466r-3100, 4664_g100,4686-9102, 4759-9199, 4642-7r02, 4?5i-5r03,475+7r02, +tn',-tioo, 47:I-UOO,478g-Arc5,4530-
7 I 03, 47 32-6 I 00, 453 0-7i05, 47 6t -0 t0 t, 47 gti _a M,4l t g -z t oo.
CLAU§ULA QUINTA: A sociedadç iniciou suas atividades de ll de Março de 2ü)g,exercendo suas atividades por tempo Indeterminad" 1J.eei,iiõétzoozsclÀU§t']r'a SEXTA:. As quotas são indivisíveis 

" 
nao poarao ser cedidas ou transferidas aterceiros sem o consentimentá do outro sócio,a quem n* a"reguraoo,em igualdade de condiçõos

3 rleo.direito de preferência para- a sua aquisit'*o * portu" 
" "?nar, 

fonnarizando, se rearizada agsseg !!la+ a arterasão contratuar pe*inenie 1ú.r,osã an. nii,çctzoozlcLAU§uLa SETTMA: A responsabilidade ds cada.o"io 
" 

Ã.t it" uo ,nrór de suas quotas, mastodos respondem solidariam-ente.pe.la. integralizaçâo do capital social (ârt. L052., ccnooz),cLAUSULA orrAVi,: A adminisraç-ao au',*iuaáo[ ,;b; u DoucLAs ANToMoMARTIN§ DA CUNHA-, c9m os podóres e afibuigões de Jminisnador, autorizado o uso donome empresarial Individualmente, vedado, no enanto em atividades estranhas ao interessesocial ou assumir obrigações seja em favor de quutq;r Jor qr"ri.t r ou de tercoiros, bern comoonenar ou alienar bens imóveis da sociedsde, sem arto*zaçeó dos oubos sóeios (artigos gg7 vÍ,1.013, 1.0t5, 1.064 cc/zoa».
clAtl§ur'a NONA: Ao termino dE cada exeroÍcio soeial, em 3l de Dezembro, o Adminishadorprcstflra contas, justificadas de sua administração, procáendo a elaboração do inventario, dobalanço patrimonial e do resultado econômico, cabenáo aos sócios na proporgão do suas quotas, o
!gr9: qlfrdas apurados (art. 1065, CCIZOOZ)
CLAUS[ILA DECIMA : Nos quatos mêses seguintes ao término do exercício soçial os sóciosdeliberarâo sobrcas :glsedisignarãoadminiitrador6j;;;"forocaso(arts, r.071 e1072
§ 2o e art., 1.078, CC,1Z}OZ).

:,*Y,:Pj l?:^:y, 
pRrMsrtrAr A sociedade poderá a quatquer brp, úú ou Fwhar

n"É _r'

$
mensal, a titulo de ,.pró - labore, observadas as



CTJNIIA & PRÂCZUM LTDA - ME
CJ{.PJ. 10.692.0§5/000r-63

eUARTA ALTERÂçÃo coNrn q,TUaL
FIIRE; 41206422362

continusra sua atividade, com os rreraeirffii:".U#fT'ffi;og"ttü: :lii? ;"Hi:Í':;inexistindo interçsse dsste ou do (s) sócios 1s1 remonoso*tu 1rf o valor de seus haveros seráApurado e liquidado com base na situaçâo'pahimonial da íociedade a data da resolução,
verifioada em balanço ospociatmante lovantado.
Pardgmfo único - o mesmo procedimento será adotados em outros oasos em que a sociedade ss
resolva em relação a sou sócio (aÍt. 1.02g e art. 1.031, CC?AOI,)
CLAU§ULA DECIII{À QUARTA: o administrador declara sob as penas da lei de que não esta
impedido de exercer a administraçâo da sociedade por lei especial oú "- virtude de tondenação
criminal' ou por §e encontra.r sob os ofoitos dola, a p"nu qu" vode, ainda temporariamentc, o
8cê§§o a cargo públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suUoÀô 

"o""*raopeculatg ou contra a economia popular, conta o sistema financéiro nacional, .ont , normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe publicq ou proprieáade (art l.0lt par
cc/2002)
Ct'At'§ULÀ IIBCIMA QIIINTÂ: Fica eleito o fórum da comarça de tvaipom - paraná, pa,râ o
exersício e o cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste conbato
E por estarem assimjustos e contratados, assinam a presente alteração em 03 (três) vias

Ivaipora, 02 de Setembro de 2015

't

§

MARTINS DA CTINHA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

cERTtDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçáo
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0210612016 às 16:05:12 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94f057f2d69fe6bc05bf51 e1c33ca6c42Md8999627d868e64539100e4e098387ca 1c1a1b720t
f/e1 55853bb47a93581 ead37b1 bcd749d34787cbÍb302ccb9f909578464e45c5a73eab

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para CUNHA E PRACZUM LTDA -
ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal
em vigorArt 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até:24110/2016 às 03:05:28 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 443017

Código de Controle da Autenticagão:

556423 I 0 í 5 1 0241 40625 -1 a 5564231 01 51 0241 40625.4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www. azevedobastos. not. br

ÍffiI.rüdrEtfldlta
CrCtr,t

[aüâPtu5ü]§?J00.ê.
rhzadrHbü2&t.



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
stsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: 001 / 001
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junla Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

]Nome Empresariat
, CUNHA & PRACZUM LTDA. ME

Natureza Jurídica: SOCTEDADE EMpRESÁRIA LIMITADA

Número dê ldenliíicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 206422362

CNPJ

'l 0.692.055/000í -63

Data de Arquivamenlo do
Ato Constitutivo

Data de lnício
de Atividade

í 1/03/2009
__-_ ___,__t_

Endereço Completo (LogÍadouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA CARLOS JARDIM AEROPORTO, IVAIPORÃ, PR, 86.870-000

Obieto Social
COMERCIO A VAREJO DE PNEMATICOS E CAMARA DE AR

Capital: R$ 50.0ür,00
(crNouENTA MrL REA|S)

coMERC|O A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORTOS PARAVETCULOS

I rnarseonres RoDovlÁRlo DE oARGAS , ExcETo pRoDUTos pEntcosos E MUDANÇAsI r nArlorvn r Es nvsvYtÁnlv sE vAnuAo , E^vE I v Tnvyu I vo rEntuvovo I

I 
TRANSPORTES RODOVTARTOS DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS

50.000,00

PÍazo de Duração

lndeterminado
Capital lntegralizado: R$
(CINQUENTA MIL REAIS)

Microempresa

iSócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 1g11mingj!S
i Nome/CPF ou CNPJ Particioacão no capirat (R$) Eloéciê dê Sócio Administrador Ue!&tS

DOUGLAS ANTONIO MARTINS DA CUNHA 25.000,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX

042.899.4Í9.90

GLAUCTAPRACZUM 25.000,00 socto xxxxxxxxxx
046.767.589.95,-ÚltimoArquivamento 

--;--a-*-*Data: 08/09/2015 Número: 20í55865498 I REGISTROATIVO

Ato: ALTERAÇAO

I Evento (s): ALTERACAo DE DADos (ExcETo NoME EMeRESAR]AL)

I CONSOLIDAçÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

1 6/361 1 34-3

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ne í2312006)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para verificar a autenticidade ecesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 16361 1343 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

Documento Assinado Digitalmente 0610612016
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.'l 70l000í-99

Você deve instalar o certificâdo da JUCEPAR
ww. juntacomercial.pr. gov.br/certlÍicado

CURITIBA - PR, 06 de junho de 2016



CN PJ : 10.692.0s5/ü001-63

Municíplo de Cândido de Abreur- Pananá

Licitação Modalidade: PREGÃ0 PRHSENÇlAL N" 34./2Ü36.

Declaracão de que cumpre p[exêmeEle os requisitos de habilitacão

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÂO PRESEhICIAL, DECLARAMOS que

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participaçáo no presente

certame

IVAIPORA, PR, 14 de junho de 2016"

DOUGLI\S A.NTOI,IiC' MARITI\S DA CUNHÂ

RG 90042424

CPÊ 042.899.4i9-9Cr

CUNHA & PR.ACZ-WMLT#A*

rl..:6i'*lu,'#
e'l t "'r"3^o';1;',ãt? o -oo o 

.
Jardim AeÍoPorto - 

vE' - 
i

$, TVAIPORA 
- PR @4:

Rua Carlos Gomer N: 206 -Ba!rro: Jardim .Aeroporto -CEP 8687G000 -
fone: í43)347?.?.847 Cel.(43)991G4318

CUNHA E PMCZUM LIDA -ME - CNPJ 10.692.055/0001-É;3 - tnd.
lvaiporã - Pr

cunhapraczum@hotmail.com

Cidade:

E-rnail:



CUNffiA & PR"ACT,IJE/T LTÜA*ME

tToogzoss,oool -6íl
CuJro & PRAczuM--'-uioA' - M'E'

Rua carros G'§r"J 
i,ã3? o-ooo 

-Jardim AeroPorto - vbr v-- 
t

tvatPoRÃ - PR ér

CUl.lHA E PM(ZUM IID,S -ME - CNPJ 10.692.055100O1-63 - End.

lvaiporã - Pí

cunhapraczum@hotrnail.com

CN PJ : 1ü.692.CI55/0001-63

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Liciração Modalidade: PREGÃo PRESENGIAL N" 34./ãÜ1"6.

DECLARAÇÁO DE TNQUADRAMENTO COMC MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO

PORTE

CUNHA E PRACZTJM LTDA, CF{PJ/MF no.10.692.055/0001-63, R. CARLOS GOMES, N 206, J.

AERPPORTO, IVAIPCRA, PR, deciara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida
sob o regime legat de microernpresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e
fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar
123n046, de 14 de dezembro de 2006.

IVAIPORA, PR, 14 de junho cle 2016.

DOI]GLAS ANTC]NIO MARITNS DA CUNHA

RG 90042424

cPF 042.899.419-90

Ruê Carlor Gomes N: 206 -üairro
fone: 143\34!?.2847

Jardim Aeroporto -CEP 868/GCrX) - Cidade:

Cel.(43)991G4318 - E-mail:
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Oo eiPiEglilC (cúdto m.üntLinr)

Geferson .Iunior lilognei
rsc§r'lÀuDAlE

Brasileiro Soltelro ta)

Vieente Í{ognei Isâura Wognei

ionae gíloffi uf
8.171.0?9-1 I ssP I PR06-02-1 984

(ffia aa .sdfÉ§ - *íran.. m @ (t ffi)

üOlilClll &ll^ 0.oAaADOInO-B,w,.ac.)

Avenida João Ferreira

85148-000

dêclaÍa, §oh as penâs da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que nâo possui outro regis{ro
emprêsáÍio e requer à Junta Comercial do panená*

Inscriçâo

fer,eon ,Junior Hbgnei

Avenlda Joâo Ferre.i-ra Neves

85r-48-000sala 1

âANRO' DNITNÍTO

centro

Campina do Simão I PR lBrasil
vllon m CAPÍV{. lpor otm,
Sete Mil- Real-s.

Comêrcio Vllrejista de Ãrtigos de Papelari.a.

Comércio Varejista de ÀrLigos do Vestuário. '
CcrÉrsio VarÊJtítta de ltáqul,nás e EquÍpamêntôs Para EÊôri,§,ôrio.

rcio Varejista de Ârtigos de Perfumaria. s
omércio Varejista de Bringuedos.

§erviços cle Fotocópia.

5246-9/ A2
ÀM(Éffi

5232-9 / 00
5245-0,/0L
5?4L-8 / O4

5249-3/ OG
'1499-3/ 02

'-,r'> ; ;{,i4v*{,'

& ftt!ffiíb do O6.nl,ohrirn rÊ. lttdürüia r ôomárcio ExiaÍor
S.cíüri. do Orãtrctrlmdrb d. PíoduÉ

tMtld do Rcgirüo do Cor*nJo

Campina do Simão

§l-o 
o

§ ^^.4.
+...,â

,REQUERMENTO DE ÉMPRE§ÁR
hrsÍRuçôÊsr
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV_ATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERD!ÇÕES E TUTELAS DA coMARcA DE JoÃo Ée-ssõÀ

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgO3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 9244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DtcrTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuição de autenticare
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato cônfirmó sua autenticiáade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 04l09l2oi s às 14:03:s1 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005bí d734Íd94m57f2d69fe6bc05b00e4869d53832a65310472b7 18l/b71 1 8d30e7c562SS5bf3a 2c233bate
09ec067í 8Ocffd6a8e829da cÍc2a31b3f72ecead5d2e2c30978b971 fa5cdde98b6be2b

A chave digital acima, gargnle que este documento foi gerado para Geferson Júnior Wognei - ME
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, dê acordo com a Legislação Fede-ral em
vigor Art 1 

o. e 1 0o. § í o. da MP 2200t01 .

Esta certidão tem a sua validade até: 04/09/20í6 às íí:20:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 423391

Código de Controle da Autenticação:

26540409í 5í 0485400í 5-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http ://www. azevedobastos. not. br

Írnaidltol dr RaFl&ltca
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REQUERIMENTO DE EMPRE§A

FlLltO OE (rd)

Vi(:ente Wognei
IOEHÍIO DE núm@

B. 171 . 0? 9-1

(mt{}

Isaur;l Wognei

cq(,

50
t'ús'

CPÊ (oúrcrc)

041.420.939-?5'ii:

ri

,;
t;t

.ilr

I

or ptúL tircmcm. stuilo s .lo Í§t6cnlÔ i lürl)

Geferson Junior Víognel

§olLeir:o (a)i|AOONAUO OÉ

Bras i Ieiro

l{AgCDo eM (dá! do nr€enq{o}

06-02*1984
ÉMAÀtctP Oo POR 0qtCI d. üDNlt *ô - ffilô m ee dom'u',

Rua Santos Vicentim
EÁIRRO / OISTRíTO

cêntro
MUIüÇlPlo

Cançina clo Íiimão

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possuioutro registro de

empresário e requer à Junta Comercial do pmaxÁ:

AIteraçâo de dadosA.l teraÇão

Nol,E ÊuPRe§ RIAL

Ceferson Junior Wognei - ME

Avenida João Ferreira Neves
ÉAIRRO / DI§TRÍÍO

centro

V LORDOCAPIT L(Porôt ns)

Sessenta Mil Reais.

Campina do §"imão PR lBrasil

60.000,00

Comércio Vare j j.sLa de Arti.gos de Papel ar La '

Comórcio Vareiista de MÓveis.

ComércioVar:ejistadeMáquinaseEquipament-osHletrônicos'
Comércio Varcjista <i<-: Artigos Esportivos'
Serviços de Fot-ocóPia.

07.48r..107/0001.-48

EconóíÍcÀ
(cÍ{Ae Fltot}

Alividld. P.ticiíú

47 6t-O / 03
Allvibdo rqnl&lra

41 5r-2 / 00
4154-1 /01
4'153-9 / Q0

4"t 63-6/\2
8219-9/01

rnexsrenârcre og eEoE OU DÉ FILIAL OE OL/rRA Ur

30-06-2005

4-11-2011



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATTVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTICAçÃO DtclTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbltos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0410912015 às 1 1:22:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734Íd94ÍO57f2d69fe6bc05b00e4869d53832a65310472b7 18f7b7 11d34e7a1 8e0cb5c140b50e3354
da42cA27180cffd6aBe829dacÍç2a31b3f72ece644O34b524úcO579803a6c81 fe92dc5

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para Geferson Júnior Wognei - ME
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em
vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 04/09/2016 às 11:20:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 423389

Código de Gontrole da Autenticação:

26540409í 51 048330765-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www. azevedobastos. not. br
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REQUERIMENTO DE EMPRE§ÁRIO t* ^,"\l t2

§OLIEIRO

a171079í lssp
UF

PR

dedan, sob aapenas da lei, nâo estar ilrpeOiOo Ae
roquêr à Junta Comerdâl do Estado do parená:

ÍERACAO OE DAOOS (EXCETO NO$E EMPRESARTAL)

lvexlDl.loÃo FERRETRA NEvEs

(Ot^E FLêd,
mtà.la

47ôí003

47s1201'
4754701 -

!í753900 "

476380't-
ií7ô*,0t,
1754742'
475550a
(coNÍrNuA)

a

COMÊRC|o VARÉ'ISTA DE ARNCiOS DE PAPÊI.ARIÀ

COMÊROO VARE.'ISTA DÊ EQUIPAÍTiENTOS E §UPRIMENTO§ DE INFORMÁNCA
COMÉRCIo VAREJISTA DE UÔWIS;
COMÉRCIO VARÉ'ISTA DE ELETRODOMÉST|COS E EOUIPAT,IENÍOS DE AUDIO E VIOCO;
COMÊRC|o VARE^'I§ÍA DE ARNGO§ E§FORTIVO§;
COMÊRclo VAREJISTA DE BRINoUÊoo§ E ARTIGós RECREATIVoS;
COMÉRC|O VARÊJI§TA EEARN@S DE COLCHOARIAI
COMÉRC|o VAREJISTA DEARTI@S OE ARMARINHO:
(CONTINUA l.lA PRÔXIMA PÁGIM)

il
fi Hil Nil[nil il ffilfl lll tffi Iilill ]t
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"2t2
Eaffiíaala ko. Prq.st EtrIlíraa dr P.Í!.EltEL (h Rmtiôilc.t 616r da MoúatErglo a lhipnaçlo
O.rsfa.níio Õ A.!ürlo EnrrilaÍ|.l. foryüe

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Bí7io7st lssp lpn

declara, sob as penas dg . ,Irequer à Junta Comsrcial do E€tado do paraná:

ALTÊRACAO OE DAOôô (EXCETO I{OME EMpHÊ§ARtrAt-)

AUSXIOA .'OÁO FERREIRA NB/ES

v LOR rcCAFITAL (!oÍ.rdarüo)

DUZENTOS MIL REAIS

(CsüE Flt6d)
am;r*r

478í06
.tí!*üfr

47'[4fi,1 .
.a7§56q!,
,0&ú9408 "
{6050q),
4&{C401
82r0001

COUÉRC|O VAREJISTA DE FERfiAGEN§ E FEBRAMENTÀ§;
COMÉRCIO VAREJISÍA DE ARN@§ OE CAIúÂ MÉ§A E AANXO;
COMÉRCIOATACADI§TA OE PRODUTOS DE HIGIENÊ E LIMPÊZA;
COMÉRoloATACADISTA DE arÂoul-.Nns E EoUIPAIiENTG§ penÁ uso coMERcIAI;
coMÉRclo ATÂcADI§TA DE FoGÃo, MAeurNA DE LAVAR, eEúoerne, FôRNo MtcRooNDAs , ÉeutpAMENTos
ELÊÍRrcOS DE USO PES§OAL E DOMÉ§NCO;
§ERVrçOSDÊ pOrOCÔqn.

JUNTA COHERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
CE§TIF|CO O REG'§TRO Ê[4: 01 /A8/20L
§oBNúMERO:2A144562820 ./,
PÍô(oodoi í414§6282.O, tlE 06108/201{
:41 1 05055i5 0
Jlr§IrrR rOôIgI t{E
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/Áruww. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

GERTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DrcrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
flel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0410912015 às 1 1:22:57 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94ffC57f2d69fe6bc05b00e4869d53832a65310472b718l/b71 1 ee8babb5b27cd7d6785962c€2
7599cb871 80cffd6a8e829d acÍc2a31b3f72ece7acd6c8ee1d21557349e2d981 5bdd3c3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para Geferson Júnior Wognei - ME
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em
vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 04/09/2016 às 11:20:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 423390

Código de Controle da Autenticação:

26540409 í 5 1 0484/;031 2-1 a 26540409 1 5 I 04844 031 2-2

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http :/iwww. azevedobastos. not. br

Hda.tdair.Fsllácrctlt
lld*ftuüt&r2.Itr0.Õ8ad.ffiít2úr.
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ffi
GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA coMERCTAL Do pnnnNÁ
stsrEMA TNTEGRADo DE AUToMAÇÂo Do REGlsrRo MERCANTIL - slARco

cenrtoÃo stMPLtFtcADA Páqina: oo1 / 001

CêrtiÍicamos que as inÍormaçôes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

16/334931 -2

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

,?(t

r
()

{

\

(@n.lud.Cú.&r

PÍeridêncla dà Rêpúbllo
Câs Clvll

Prcvl6dá N.22m-2,
de 24 dê.g6iode 2ml.

Documento Assinado Digitalmentç 18105120 16
Juntâ Comerciel do Paraná i[-
CN PJ:77.968. 1 70/0001-99 ll/
Você deve instalar o certificadoída JUCEPAR
www.juntracomercial. pr. gov. br/certificado

Nome Empresaria!
GEFERSON JUN]OR WOGNEI. EPP

Natureza Jurídica: emPneSÁnlO

Número de ldentlÍicação do Registro do
Empresas - NIRE (Seds)

4í í 058554$0

CNPJ

07.{8í .1 07/0001.48

Data do Arquivamonto
do Ato d€ lnscrição

30/06/2005

Data de lnício
de Atividade

30/06/200s

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento; Bairró/Dlstrito, Município, UF, CEP)

AVENIDA JOÃO FERREIRA NEVES, 3037. SALA 01, CEI{TRO, CAMPINA DO SIMÃO, PR,85.148.000

Obleto

COMÉRCIO VAREJTSTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
COMÉRCIO VAREJTSTA DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MóVEISi
coMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOUÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUOIO E VíDEO;
COMÉRC]O VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINOUEDOS E ART]GOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJTSTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;
COMÉRCIO VAREJTSTA DE ARTTGOS DE ARMARINHO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERBAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁAUINAS E EOUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL;
coMÉRcIo ATACADISTA DE FoGÃo, MÁQUINA DE LAVAH, GELADEIRA, FORNO MICROONDAS, EOUIPAMENTOS
ELÉTRICOS DE USO PE§SOAL E DOMÉSTICO;
SERVICOS DE FOTOCÓPIÀ

Capital: R$ 200.000,00

(DUZET.ITOS MIL HEAIS)

MicÍoempresa ou
EmpÍesa dê Pêqueno Porte

(Lei nr't23/2ü)6)

Empresa de pequeno porte

Úttimo Arquivamento

Daia: 07108/2014 Número: 20',445628g9

Ato: REENQUADBAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA OE PEQUENI

EVENTO (S): REENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUEN(

Situação da Empresa
REGISTRO ATIVO

Status
«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Nome do Empresário
GEFERSON JUNIOR WOGNEI

ldentidadê: 81710791,ssP/PR

Estado Civil: Solteiro

CPF: 041.420'93$75

Regime de Bens: Não lnÍormado

CURITIBA - PR, 18 de maio de 2016

ParaveriÍicaraautenticidadeacessêwww.juntacomercial.pr.gov.br A
e informe o número í63349312 na Consulta de Autenticidadê "/A

consuttâ dispontvot poÍ30 dias 
ek



Município da Cândido de Abreu- Pananâ

Licrfagâo Modatidade: PREGÁQ PRESEI\ICIÁI lvo A34fi,A16

ObjeÍo: Regisfro de Pregos para futuras e evenúuars aquisções de equipamenfos e suprfnrenfos
de infarmática, em atendimenfo à Secrctaria Municipalde Saúde.

Declaração de que cumprc plenamenfe os requÍsrúos de habilitação

Em atendimento aa prevr'sfo no editat de PREGÃO PRESENCTAL na 034/2016, DECLARAMOS
que cumpnmos plenamente os requnr'fos de habilitaçãa exigidas para participação no presenÍe
^ertame.

Campina do Slrnão, 14 de Junho de 2416

ÇHFffiRSAN JVNIÇR WQÇN EI d EP

lGeFERsoN JUNtoR-l
WOGNEI - ME.
Av, Joâo FeÍreira t{eyes - l{' 3037

centro . cEP, 95.148.000

Campina do Simâo.PR

CNPJ : 07,481 .10T t0001 4A
L"9AD. |CMS: e0344085€J-_l

Gefercon JúniorWognei
CPF n" 041.420.939-75

RG n' 8.171.079-1

CNPJ: 07.481 . 1 0710001 48
Avenida Joâo Ferreira Neves, 3037 - Centro

lnscrição Estadual: 90344085€1
Telefone : (42) 3634-1267

Campina do Simão/Paraná Email: contratosg@yahoo.com.br
CEP: 85.148-000



GEF§RSOI\f JUNIQR WOCN§HI * ffiPP

Municlpio de Cândido da Abrcu- Paraná

Licitação Madalidade: PREG,{o PRESENCTÁL No $4nA16

Obieto: Regisfnr de Preços para futuras e evenÍuar.s aquisçÕes de equipamenÍos e supnrnenfos
de informática, em atendimenfo à Secretaria Municipalde Saúde.

DECTARA çÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EM?RESÁ OE
PEQUENO PORTE

Á empresa GEFERSON JÚNroR lAloGNE - Epp, cNpJ/MF no 07.4g1.107/a0al-4g, situada na
onida João Fenaira Naves 3037, declara, sob as penas da Lei, que a mesma esfá esfaâefecida

soâ o relgime legat de microempresa ou emprcsa da pequeno pafte, conforme concer'fo l.egaf e
frscal de nosso ordenamenta pátrio, podendo'usufruir os ôenefÍcios da Lei Complementar
12Y2A06, de 14 de dezembro de 2006.

Campina do Srmâo, 14 de Junho de 20'/6

p
I ceFERSoN JUNtoR-l

WOGNEI - ME
Av. ioâo Feneira Neves. N'3037

Centro. CEP 85.148.000

Campina do Simâo.PR

Geferson J (tn iar Wag nei
CPF n" 041.42A.939-75

RG n' 8.171.079-1
RepresenfanÍç Legal

\+\\
/\.

. CNPJ: 07 .481 .1OT tOOOl 48
IJAD. lcMS: e0344085€Lj

CNPJ: 07.481.'1 07/000148 lnscriçâo Estadual: 90344085€1
Avenida Joâo Ferreira Neves, 3037 - Centro Telefone: (42) 3634-1267

Campina do SimâolParaná Email: contratosg@yahoo.com.br
CEP: 85.148-000
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do Simáo

BEI. JOÃO MÂRIA DUART§ §LITO
Trbelilo Deignado

REGINALDO RIB§IRO Ií}TE§
Tebc§Io Subrüitulo-Port . I 2/r0f ,

§AIDÀ![ quantos este público instrurnento de proctraçâo, bastarte ürem, que sendo ms wis (06)

{fras fu nês de kumbro (0» e} ano ds do,is mil e trex (2013), nesta cidade de Campina do §imãq
Cornarca de Guarapuava/P& resta sêrvêntia notarhl peÍantê minr Rcginaldo Ribciro !opGú, -
Trbdiío Subetítuto, compaÍeceu cÕmo outorgante: .í

WOGN§I- ME", devidameúe inscrita no CNPJ sob no07.481.107/0001-48, e na Iunta comercial do

Ps"allá úb n?011832930E, com sede a Avenida João Fer-reira Neves n"3037, ceÍtro, Campina do

Simão-P& nestê stg devidamente representada por §eu socio gerente Sr. W
WO§N§I' portador da CI/RG f.Iq8.l7l.0?9-I-§SP/PR, expedida em data de 2AO8ll»7, e inscrito no

CPf N"04t.4ZO.gfg-ZS, brasilcirc, solteiro, maior e cepâ,u, comerciantg residents e domisiliado a Rua

Santos Vicentin #no, centÍo, Campina do Simão-PR Pçsoa identificada por mim atravé§ do§

docurnentos âpresêntados e acima mencionados, do que dou fe. Q perurte mirn, pelo outorgante, foi
dito, que por este público instnrmçqtp dÊ e tros tôrmos de direito, nomêi& e constihri seu

bastante procurador: I portador dâ CIIRG No7. 529. I I 8-8-SSP/P& o<pedida

em data de l}t}7tl995 e inscrito no CPF N"050.334.229-56, brasileiro, sslteiro, maior o capaz,

vondedor, residente e domicitiado a Rua Padre Valentin Nogli dno, ceÍúro, Câfirpina do Simão-PR A
quem a outorgante confere amploq gerais e ilimitados poderes, pwu wpruseúar a outotgantc, em

ii"UoçOo iwtaarodas pelas kefeitutas Municipais *6fe Esúado efora dde, po&afu o mencionado

pr*irúo, tomar qiatquo ttecisão furaate túns as Íors do procetu licitnfub, ftrcrr,§it's
'uprcentu DeclaruçA tle que a prcponenle c*ürpfie os tequisitos dc HobiliÍeçüo, o§ ânvelo?6

ibopoxa^t dc nW-s (n'01)-, min**wc * ttotiWaçAa fi'02) ern nonu da Outorgadafontular
vsbolnentc |4lncrs àa oferfus ws etrya ilc teae§, drr;Mir »qbohacnb dc Pra*Iar loacr§ aa

ofertas nas etapas de laices, negaciur'a raduçdo dc preço, dcsistir qrre§§emeltta fu intençõo de

iíterpor recu;rno administraíivo anfinA *salsdo, nuailatar-se imediúa c moíivaúsneitu sobre a

inteiçõo de intetpor necutro admiai*aiw ao!íaat da serisão, assirar a ata fu sesú4 ptcst*t udos
os aclarccinurutos solicitados pelo Pregoeiru, bem conp pruicot tdos os dclr,tilk úo§ qa€ §e

fr1ercm nccasfub aofiel e csbal c*ltpine*o do praente nwad,ao. Assim o disseram do que dou

iO. A pedido do outorgante, lavrei-lhe este público instruÍnento de proctra@ que depois de lido e
achadonconforme, aceitou, outorgou e assing ficando dispensada a presença e assinatura das

te*emunhas instruÍnentárias a este ato, por vontade expressa das partes, conforme Nonnatiza o CN

11.2.18. A prosrnte procureçlo está registrada no Livro dc Protocolo Gcrat lob n'135' Livro
no00l, u* OStOgtZ0t3. Eu, Reginaldo Ribeiro Lopes, Tsbeli§o Substittrto, que a escrevi, e eir João

Maria Duarte Filho - Tabelião Designado que subscrevi, dsu Ê e assino em público e ra§o. COTA:

3&4,62 VRC - RS-54,23. Em Testo (está o sinal público) da verdado. do Simão, 06 d€

Setembro de 2013. (a) GEFERSON JIJNIOR WOCTNEI, (Tabelião
zubstituto,

ü
Substituto). Nada mais consta. Trasladada na mesm, data. EU
qu?a escrevi, dou fé e assino em públioo eraso...Á:)*..,... ./

EM TESrá-DA VEt
-z:------ ,

tÀ
06 DE 20r3



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRP AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRo REGISTRo cIVtL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, í 145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not.br

CERTDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/10/2015 às 13:41 :51 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

OOOOSbI d734fd94m57f2d69Íe6bc05b54d2absad657bf8eÍf7i578706208d97e3e3df5acf1 50892b3f46e9a6dec
4d3c7 í 80cffd6a8e829dacfc2a3 1 b3l/2ecee 17 7 28a05ee2d9897 Ía2cf,21 1 c3f94e9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para Geferson JúniorWognei - ME

e emitido alravés do siÉ do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçâo Federal em

vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 30/í0/20í6 às í3:40:í9 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 446273

Código de Controle da Autenticação:

265430í 0í 51 332340023-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirntada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Fr*I.lcf ün ÊUlo,orcàa
itdüFru3bÍ|.r?.Itr2.
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Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo30-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 9244_5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

CERT|DÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtctTAL

o Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos eÓbitos e Privativo de Casamentos, f nterOúoes e Tutelas com atribuíçâo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pãssoa Capital do Estado dã paraíba, em úrtúOe etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - in.. Y, que- o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofieldo original que me foi apresentado e neste ato cônfiràó sua áutentiôiáade atravésOó'COaigã
de Controle e Autenticaçâo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em2zt11t2o1s às i0:34:50 (hora de Brasília).

A chave digital acima,.garSnle que este documento foi gerado para Geferson Júnior Wognei - ME
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, di acorcio com a t-egistaçáo reOã"rat emvigorArt'Ío. e 10o, § 1o. da Mp 22OO1O1.

Esta certidão tem a sua vatidad e até:27tllt20í 6 às 10:32:4J (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 456512

Gódigo de Controle da Autenticação:

26 5/,27 1 1 1 5 1 026 52033 4-1

A autenticidade desta certidão poderá ser conflrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos. not. br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REcrsrRo-.gyr-Lpllld3,ir:ô?3 ==%lli8. r pRrv-Arrvo DE cASAMENros,
INTERDçôES E rurELAS DA coMARcA DEJóÃo ité§õÀ^-^"'-

PÍldlrhdt íl. F.Feüca
OíCtr,l

tüdftFmiúüil.r2íüOú.
ô2Ér.
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CHAVE DIGITAL

00005b1d734td94'to57f2d69fe6bc05b2f17beb7be529cozcgoatcoced278d8acalsznaaÍobM
0Í26d7 1 80cffd6aBe829dacfc 2a3 1 b3f7 2ee663cgad84 1 fggbced b7bo8CId8 1 673ô



CÂIUPO§ & flTÀ LTDÂ * $t§
CNPJ n." 23.91 §.5I.1/0001 -0t)

IYIRE n"" 41 3ll§U3730 §

r RI I\,t E I ttÀ ÀLTIil{,Áq..ÃU » n CO I\i rRA'rü SOC: I § L

%§n-SftiRl\Ái\t)ü CÂI,DIN Ii llti C.,{MI}üS. brasileiro. mrior. casaclô4ffi§-o
regime tle cornunhâu parcierl ilc buns. enrpresário, purlndor dü cluqunrrnto tlu
iclentidad* RC n.o 6.853.910-7 SSP-PR e clrr CPI; rr.' CI05.99{).?19-ll.
resiclente e rlrrrnicili*ri* nu çiclnd* çle J*ndui* do Sr:1. Estndo do Pilranri. na

Ru;r Çiaconro Segantini, 6üü, Jarelinr Unir,ersitúrio. (iI:P 8ó9tl{}-000 e

I)ÁIAN.,{ LILIÂN ROI} ANI C'Â§,IPO§, brasileira. mti(}r, casacla s*rb ç
rcgirne de c:omunhÍio psrcial dcr hetr§. empresária. portüdorü tÍo drtcunrento
cle id*ntid*de Rg n.§ 7.885.?§4- I §Sp-PÍt e do CP['" n." 008.40?.679-116.
residente e clomi*iliada ni,r eidade ds Janelaia clo §ul, estud* dç Pura*á, »a
Ruo §iacomo §egantini. 600. .larclinr l.iniuersitáricr. CEP llót)O0-üt)ü. (rrricos

sóciüx çCInlpenentes da socieclacle empresaria [.imitada que gira soh o nonle
crrnlercial d* CÁ§{l}{}§ & {.:lÀ L"l'DÁ - il{Ii. curn sed* e el*rnisilíCI nr:

Itlunicípi..r dE.lanclaia dtl §ul. Est*du do Puranrl. rt* ltu;r Frcsiclente K*nncd.\'.
n." 49f- §alu 0*. C'entro. Cl[P: 8ó900-0ü0. inscritn nii CNP.I süb n''

ll.9l5.5l-l'00íJI-Ü(). qr;m §onlrflt* sorrial *rquivlclo nl .luntlr Cotncrti*l do
Parurnús$bnu11 iü8137"](J9.ernelatnrle i) r.ltrjulherç1*l0li,resolvernpr;r
esle instnrrlsnto parrtiÇulrrr de alteraçilo de ccrntratit susittl. nrodiliuâr o scrr

c$ntral(l nnterior de *uçrito üsnr Íus cláusulas seguintes:

CLÂU§ULil PRIi\{EIItÁ: .,\ presenrc alt*rnç'iio *ntm cm r igt'r'a parrir cla tlrru du rirgixtrr: nu

.l trnt;t ilr:rlrrr:inl.

CLÀL]§ULÂ Sl{üt.lNl}À: U entlereç* da sueiednde de Kua Presidente Kennecll. n"o -}93-

Ssla ü4, esnrü. ü§I'}: l{S9ütl-00ü, pcssu pirrtr Âr.enitla "funcredo Neves, n.o ??4. §ala ;\,
Csntro, Jün{raitl tlo §ul, l{urnnil, CHFI 86900-000.

CLÂt.í§1.í1"i1, TERCIIII{Âr A socia IlÂlANi\ LILIÂN Rülv1ÂNl üÂli,ll'}0§, que ;:rtssui utt

r*ci.",1''"1* 15.0(l$ {(}uinzr nril) quotu"s de rapitnl, tntalizando o valor d( lt$ 15.ü00.üü iQuiru.*
nril renixr. ucd* * translerç uu súcio |;§lt"lttirtNI)(} CÀLDIi\E DII CÂnlP{)§- ll.ü(l(i (Dr:ue

rnil) ilurtas de ca1:it;r[. l»urlkanlio u valor dc ii.§ 12.üU0.00 1$oze rnil ruris], tt* quul ii lri*iu
clu plen*" geral ri:sl e irrr'r'r:rg*r,e I quitnçrii* dôr:i rlu{:tils üm trünstsritíts. rt;lc tentlu tniLi.r ttud;t u

reclaniir r:nl juia.il *u {r*ru rltll*,

C[,,ttj§llLÁ Qt.i§R"I";l: [:rn deconêruia da ce,s:;áo de quot*s. est$ttdu o capital *aci;l
intcirenrentr": integralixail!') tx) valçr çk ltS:i0.000.00 lT'riurn nril reais)" dir,i,"lirJo ent i0.0t)ti
(lj:intu fitil) qur)las no vrl*.r urrnrirr*l úc RS l.t)0 t.Urlr r*ali cuclu, l]cr ussin ilistrihuíd* «rtre
rrs si:íiir-ts:

uoT,4.§ üÀPITÂT, }:M R§

rqç;ugf#

ffi
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CÀNIPü§ & ÜIÀ LTT}Â * MIC
CNFJ n,u 2X-SI 5.§t 4/ü001 -00

NIRE n.o {l 2 0Ít23730 9

PRI*IUnL{ ÂL'rnRJtÇÀo nu cüx:I"RA-r.o socrÀL

c:LÂu§uLA Q{.}[NTÂ: A r,ista da n:üc{iricsção ora ajustada, consoli{a-se o c
i:üm ü seguirxe r*diç§o:

CÂMTO§ & CT..I I,TNÂ - M[
ÇNPJ n"" 3?.91 5.§t4/t)001 -ü0

NIRE n.'i,11 2 üS?3730I

CONSOLIAA(:ÀO DÂ PRIM§IRÂ ÁLTIII,ÂÇÀO D§ CONI'I{Â'rO SOCI,,I.L

IrIiItNÂNIltj CI\LDINI I]E CÂl]IPü§" hrnsilrir:*. maior" casado soh 0
reginrr de eomunltôo ;:areial de hens. empres*ri*. puiladmr rlo elosuilrsnto rle
id*ntidnúe Rü tt"u 6.853.01ü-7 SSP-tlR e do (ltrl- rr.' ()ü5,990-71Ç"31.
l'§sidente e dornir:iliarlu na eidadu, rlu .lan(laia du §ul. eliutlçr d* Por*nír, nit
Ilua Üircçttto Scgrntirri. fi00" Jardim t,nii,ersitário. C[f 8§90ü-üt]ü c
D.{l*tNÂ LILL{N l?O}'IdtI\l CÀl\{PO§i, brasileira. maiôr, ctrsada sotr 6
regimc dç conrunhân prucitl elç bçns. enrprnsárin, portndora clo clocumcpto
de ielentidaclr Rg n.o 7,885.764-t ssp-PR e do cpF n.s üü8.407.6T9-§6.
residente u dorniciliada na ciclade de iandaia çlo §ul, ext«lrr tlo Paranii, na
l{tta Üiarlorno §egnntini, 6CIü, Jilrdim lJniversirário. CÉP 868ü(t.00ü- ilni*us
st'.icios c$Í1'lponentcx d* sorli*d&dc emprcsírria t.,inritadtr que gira sob o *snre
ctrtrercial cle CÂ*{PO§ & ClÂ LJ'DÂ - §'IE. cçnr serjtl e clonricÍliu rro
i\'hlnicipir.r tle Janclaia clo Sul, estaclçr rl* Paranii. irâ Âl.enidír liuremcit:
Nelrs. n.u 124, §ala :\. ('entro" Cl[P: tl69ütl-0üü- insrritn n,: C]§PJ soh n"'
:1.$lt.§lJi0()01-()(). r.orn §olltrâto soeiul arquiiifldü rr*.luntt (.]$rnercial do
Par:tttiisutrn"4l :ütili7-i(l0.cnrcllrurlclirlc.iulhoJcl0l5,rcsolrcrnp,.rr
este ittstrutn§nts pflrliüul*r cunxçlidar setr çonlrflLo §$üiill. rJr: ncordu üum ilt
c:liiusulas *eguintes: /

I"..'\ s*uistiude girt soh u nonre (nlpt'es*rial CAIIIPü§ & elÂ L'l'L}d - l!Í§, c rcllt /
sedq e cluntit:ilir:r ntt cirlade ijc .lantlais ,Ju Sul, *starJo rhl Paraní1, na .{r'suitji, . I /
J'anuruclo Nt"r,§§. n"" 3?-1. Saltr Â,- Cenrro. Cl"lP: B6g0ü-00CI. VI-/A

2'. t) capital social d ite R$ 30.CIüü,0l1tl rintn mil rutris). dividiclo sm l0,ü0ü {'l'rinra urill
quüte§ de valor nominal cle R$ 1,00 (um reatr) ca*3n., subscrites e já integralizaclas. en:
nroeda cüfrente d* Puis, pelos *ócius:

i]l:-ü!rii -1.ür1ü

ü ob.iet* sr:ruial c de üül!,ttll{ülü
§{"lPltlMII!\I'()$, Pli{l;\,§ li ÂC[

SOCIO§ CAT'ITÀI- §1}I B§

30.
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Ü..tMPü§ & CtrA LTÜA - ME
CNPJ n." 2?.91 §.§I 1i000 t-00

i§lR§, n.n 41 2 0S?3730I

M*ENÃ

PRI ill Ii I RÁ, ÀLT §ItÁ qt^.lü DE c o N TItA-rO §O L" tÀ L

COMIiltCtO VA&§,II§'f;t tlr APARELHO§ IiLnTh&i
üos'lE§Tlc'o§ H FII§§CI*il§, eCIiuERCIo vAllsJtsrÂ D[ *xrtut #b
PÁPTLAITIÁ, (CI§{URCI ü \,ÁRIIJT§I'A I}Ti ARI"IGOS Ii EQ U I P..t&I[ N'rü$i
PÂRrt EsClil'l'oRlÇ, coMr:RClo vÂRIIJI§TÀ D[ ]!totjEts pÂtut
E§CRITCIRIO Ii HO§PT'I'ÀI.,AIT[§, COMIiITCIO V,tREJIS'r,\ DE
EQtilt,.{,MI'lN]'o§ DIiI'ELEtr"CIh'1.{ E cor}ltjNIC,tÇÀo, coNlnRCICI
\.AIIIIJIS Â DE ATTTIGT}S DO \iE§TIJARIO E .{CE§§CIIIIO§,
IINI}'ORII,TES Ii ÂCES§ORIOS D[ U§O PIIOFTSSTONAL DE §ECIIRÁNÇA
DO TRÀt)ÂLt{§, coftiÊRclo Ylnr.lr§TÂ Dlr cÂLÇauos. cônaüncra
\'ÍtR§JI§Iit ilt': AIITICO§ DH vlAÇ§M, ÇOJlt§Rfiü VÀlt§JIST.q, DB
stII,ENIERIS, BTJUTTRIAS [ ÁRTE§,{NÂTO, COMERCI0 1'ÁRII,[§T.4
DIi ITEVI§'I'À$ U .'OI(NAI$i. COIUEITCIÜ VAREJI§TÂ Dti DISCOS, CD§,
DvD§ 11 lil'l'"4,§, cü]\IHItülü vAltÊJI§'t'A Dti AR't'tGü§ llfil]oR"tr.tvü§,
coMIiRClo vÂRIiJI$T,l tlli .{RTICos FOTOül{rlrlCoÍi I PÁ,RÀ
rILMÂÇ[§.I, C$ftIIINICIü VARTJI§TÂ I}E ARTTÇOS DIi ÂILT{Á,RtrNI"Iü,
ColI ltl ltCl CI vlt'RE.II §T.'\ D E BRINQUIID0§ [: AR'rtsos RIICR IiÁ t't \ros,
C(}M§RCIO YÂREJl§'l'Â D[: ÀRTlGo§ DIi I'ÂPliÇ]tRltt- C.'oltTll\Jrs Il
l'liR§lÂlriÁ§' CCIJ\{lildCl() V,tltliJIS'fÂ DIi AÍ{'It{-;$§ l)tl Ç.4lVI*1i, Illli§A ü
Il.'lNllO. Cü*'IERelü 1'-Âltli.lItiTÂ DIi Cül-Cl{OÂl{.1À, (:OJt{.IIRCÍô
Y.\I1E,II§"[.{ DU LI\IRO. ltHCÂRüÀ uE CAll,TtjCHO§ U TUNIIitütt PÂttÀ
llr{PR§§fiolt.{s. Ír,'tX I CoPlÂD(,]RÂS, Coi]ÍIiRCIf] \'ÀRIiJI§I"{ l]]:
PROI}I.JTO§ ÂLIh{BN]"ICIOS E]VT G§TTÁL, COI!{ERCIü }:ÀRIIJIS. Â D§
N.{,I]"§RIÂ L P,,TRÀ COI!§TRL]ÇÕ§§ E*T §EIT.4J§.

.,\ sçcicdudc iniciou su*s arividades ern 23 rtc julho d* 2(tlS c seu prazo de drritçfr* e
iniletemrinltdç:"

i\s qrrotit-s sâ* indivisír'eis e niio poderào ser r-.*ilidas ou transfcridas a lçrçeilris iserg r)
cattsenlintentr: clo *utro §of,iô. á queü lica assegurado, em igunlclade de crrnt"liçÕes e
prcço direito de prettrência para * sua aquisiçiio se pclstits à r.encla. I'urmalizantln, sc
rcalizudu u r.'cssâu dulgs, a ult*nt§:üo cuntmttrul pertinente.

6". Â resp*rrslrhiliclaele ele cad* :idrcin É restrita ao r,nlor de suax quotts, m*s tr:ilos
responclem xo l i clariuntente pr,ul a i n tegra l i u irçi1o do uap i ta l soc i al .

7*'. Â ar'lruinistraç{iu tl;r seuieiliiilc §&hr uo sôciu IrERN.AI§DU C",tLülNIi DE
C."\llIPO§. cünl üs poelerer dr adnrinistraclor. autorizirdo o uso rlu n$me üiltprcsnri;rl.
vcclüdo, Ito sntailtÊ- §nr ativi{l*tlrs Éstriltlhüs ns irtteresse sociit.l ou irs»unrir
ubrigaçÕes xr'.ia enr thr,*r du qtmlqucr clos quotistas uu cle terçeiros. hurr r:úr:r,) r)üur$í
ou itlieuar hens imôr,eis cla sociedaele. sem *utorizaçâo tlo outrn sücio.

8*, r\o ,ténnino de caçla esereisit süüiltl, cnr .i i
cr:n t** j u sri Iicnd* d* *uers adnri nisrraçrles -

lraliu:E:u pntrimt:nirrl e iltr [''ulunço dc resul
pr*porçiio üe suils ql!*ta§, *s lucnrs *u perd

.1",

5".

X
-v

{
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qli!:â;tâir,rf-*
IsíRs n.u 4r : uriiiii*I

plu§{üIlht 
*urunnÇ._{ü tlÊ co,\TnÁ:ro ssÇ}ÂL

9n. Nqrs qu{trôs me§
un r,,.-iiu-*io",, 

r ffiH,ilÍll}|:|,]|,,:-, "::i:: 
d., ex erc íc i * sçc i a r,

xü§r(' üs *ünrns - d;-td;d_ ;d;,,],ur[il:"j::.': toio sçcíar, çs
res quando Ínr o caso.

Os, -sóeios re.ççlçe:n enRe*niâo,âsu*,nrrr*l*,-.r.:;Jj;: sonrunr ac'ordo c{íspensar c craberaçâo cre r\ras L!

IÜO"

»{} p*R*Nn

I:E

" 
".,, 

r*,,0!,,::;., :ÍJj;,,rfi:ld. 
"rsllfi ; i.jx.xx;.,i,rff,,:x, §§_,,;f ,, o u.") u, i,

I )D ,','- 
'1rrú,,Ini,,lli,li'§X,iTÍ:"l-r-,iffi:-orrro. rir;rr unrn rerirarru nrensur. a rírur* crq

; e n'â d üs ns d i*po si çs*u .* gri il*,;.r*.:rlin, 
n *n,., *.

".;:,,,1ü*"üX ;I',iilI:;'l':,gxl5::, súcÍy, a suujllnde con.inuard sua§tne.xisti,do inreresse ..r.r,**-ãu d;";;i::*: e o ineapaz. 
Tâu ,",,J"";;r_;l...t ouapurad. c" liquídado com hase n* ,lo 

remanescettte, o 
'aror de seus tiuu*r*.i'ruli'rcsoluçâ.. veriricad, o,- *.rI-1'- 'rü srll^'âÇâct patrinronial dri *,.,*;J,iJi*'."'j'lf'

pariigra fo p,i,nc;,,Yl :i:$;;; ffi ilffiH,XilU'iffi:i ao'o*i*JoiuJ"o'jrã',,,ro

s'rc'iàacre;ffii:. .-T,-1.,i,1T::l*?il: ü;.{-;* errl ourros ce§os sy}r qsç I
I J.. C) arln:inistr.ador declaraa nclrni*ist,uçxn iio-rffii.}'soh u't pen{§ da l"ei, ,1.:'.: ul- esrd irnpedido de e.rercercrirninnl.

,.,n,,u,u,,,1,{,,x* : :,::ffi-fi:-i:,{if;'l,t 
ou *m r.irtrrrci rle concr,in,rçâu

5; ;;;;*t 
p*r ;,,';i;ü,": Jllt§J'fiffi:i üi*-l|§- 

":ff ;l lllll ;i:
ns,e,açÕ*,'|ffi i:T;::fffi ffi ::i]íXím'11;.:X'111:,:'ff"?lJI-.11,',]

I§" 
"'*u :l::r: 

o rbru cia cu,rarca cra" citrade tre JYcr3ia do §ur. es*do dcr Faraná.
pÍtril {} e'xercíi'i. e * cuntpritu*ni* .ru* air;;;;;; u[ü.ço** resurranrEsiJsst* **nffsr$.

ffi,ff:.,.Jl.,iil;i: de íguat reor r r.o*na. .brigand, orr r,l *; ;;, .,#:;
.lantirri:r clo sul. 3S dc.iulho dc ?ülS.

/v
\.,

1 ;',,,:1,'

í
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j('Í'nurdo 

a, t.t i,ü ;;:r".,);;i,il*- *
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not.br

GERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DtGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitid o em 1610912015 às 12:52:05 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

oooosor ozã+fd94fo57f2d69fe6bc05b43e33cbft7264382c2cfdc89d5eb32'l 0b8add552bd656060602e95ae5f
8def859e7ba61 7ad9e69b39bd0c29335b796292c6594a7370b1 530467005c5c7560d9e

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CAMPOS e CIA LTDA - ME

e emitido airavés do siÉ do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em

vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: í 6/09/201 6 às 1 í :06:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 427597

Código de Controle da Autenticação:

521 91 6091 5 1 03027 07 33-1 a 521 9í 609í 51 030270733-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site: http://www.azevedobastos. not. br

làdtd* Pmbôn* i.í *?.â0"1.
,tl§ 2{ dr úÉ0ãft ú! tmr.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMETRO REGISTRO CIVTL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRIvATtVo DE CASAMENToS,
INTERD|çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrcrTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçáo
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1810812015 às 12:14:51 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bdd41 3cfc651ee68bcca1 1 83857e25909c8af3e2db8fdf3dtr)bO734túí34
80229e7ba617ad9e69b39bd0c29335b79629341d07826559ca261 5843de5c32fe90c

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CAMPOS e CIA LTDA - ME
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em
vigor Art 10. e '10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: í8/08/20'16 às 10:23:05 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 415298

Código de Controle da Autenticação:

521 9í 8081 510202202s4-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos. not. br
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Itl:ptj BLICÂ F [:DL,KÀl-lV,q, DÜ SR"{§IL
§JIETOBI§ §ISTNITAI. ['§ §OM §UCE§SO

t'(-l\i:\l{t ,\ l}1: .1.\\t}Àlr\ l-}O §l.il." P.\t{'\\ {

*t ir,i.j* r,.nl \it !, t.ill'". lJ!.:
: 4l:r i i:'r r

R§;r litct. {. iillrr{ÊÍ* iÍ1ú ilii Ítltâ

\lrtl{iI i §ir: a.\r{, i.r.}i'Ít]1 (^11l}i}:l
{,iitlf ir'§!

nnlli*i. ca*írrr. li'${ '{i-:Í.t't1-l"l*i$ -Ç!il':*6$'lii,{}{ilt " §rít! liq{.il**».li§r$ri}

LIVr{t}-?.§-P

§AilBA§{" {Lrüu1tü: *st( Pü[:liç* l*strumçrtl* d*

I'r*ettritçii* hit:ttttttu* r'irent r']t.l* §*ltrlr'] !lrl itrlr) ri* ri''rir tttil ç r'icretsqis tl(")l$!- rla l""rt

L'r'is6i. Íl$ l''' tllrirrsiri.r) r-li;l çlri:rrüs il*.lur:l':l,: rl* tlitEr ilnr). nústil r"'id;rrlr tlt l§r"rttl

$rrc*ss*. il*tt"i;u'ca ilt Jlnrlxia tk: §ul. tr;t;1ilç.'r"l* l'ilr*nii- cnt {';tttc.rriti. sittl*dtl ü l{iur

llrcl. (ilcnr*nt* J*,;ú cla §ilr*. n'']?Ô, üijrilrü- i1{:rsnt* ttrittr. l)iegt: tJiassi

l:xern.ente. d* q*e tltru k:. {:$l}}pst!tss{J i:(,}tl* ürr{fir&d}ruíf; il lirmâ CAMI}O§ &
ClÀ LTSÀ-§{§ * finprt*rx d.* Sqçi*illrdç Lilrritâria. instritrl nü CNPJ x*[r

n"?3"915"i1"t,rt)üül*00, curn scrJe nu Rua Prssidcrtts Kennedl', n"{§3. §ala ü{, na

i:id*dr rirl Jxnd*ia elr:r §ul-PR.. ãtdste üÍLl. rr"llrdsdrllâdu por seu sitr:io *tJminisüruciilr" *r

sr. FI:ll§.{,Nn{} CÂLDII\[ t]fi CÂ&lt]t]§. brrr,sihrirt:. ços;rd*. nrai*.tr. ua

*'uf)rt')llri*. llilrtilri{1r rlit (letlul;r tle kltntirhrtlc Í{"{i. n*(i.f,5i.9}t}-7-§§l},1}It". il'i*çr'itrl

ilu (.'|:!.:. s*h r:"ti{}i.Í}t}{}"?l$-ll. r*sir,l*nt* e th\uricilii}dit rtu Il,uu (iiarçln* Sug.ttlttini,

n"óil(J. .l;rnlirn [..iniversitúriu. rrir cidsil* iir 3*ndnia dçr §ul-PR.. *qui d* p*ss*g.ert:r:

confirrrlr* Cilftlrüt* S{.rçiul" [irurircl* rurs l-1.t]?.2t]lÍ, rtl qitltrtle ri* "lxntlai* çltl §ul"

llR.. rerislr'*dei:i*h n§l]ü§ll?j{)\i. *us l-i.lil.lt.ll5. r1u.truntu Cl*nt*rcial r{tr l;stildlt
ili.r P1r;rn;i - r\u*ncia I{.*rirurnl rl*.l*r:d;ri;r tl* Strl-}'}lt,. t rrltirna 

"\lt*;:çito 
rir:

L'*utrxtir §r>i;ial. lir"nur.rros:li.(.)7.:{J15. nl eitl;ulc i!-" Jarlrlaiit rk"i Sttl-l}r"- lugixtri
rh ri"?(ilÍ5.1t)ô?(l{1. **s Lr-}.ü!l.l{iI}. lur .f rrnlir {.ontsrci;tl ti* [lst;r$$ ti* lr*ral

flenti.i it*Eiittral tle .llrrrlri:t drt 5ul-l'r". []th {lLiT(-)Ii.fiÂi\iTli" l1íl firrn
'ellrci*ntil{i}- ,uü liii ,Jitrr ilud p*'ustc púhlir* itt*tnttttrlrttri dçt prrt**raçt1*.,1i}l11rl.t *

i. surrs bristltrttes pti:eunndrrrc::,. ()s \r'i, l"tJ(}§E CÀRLOS D[ CÂ]ll'O§)^trtataf,lrl. ;,! r.r-. i2lr.Jr.rrrIw)) 121\Jvr.1íle\r]vrr\

LiNlüll, hr*silrrire:" §llsarl.r" nrliür. §tpil?-. u*ruet'üia*te" p*na*l*r dt tlórlulx rl*
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÂO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

GERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Ónitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitid o em 021061201 6 às 1 5:10: 1 1 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bfS1 e1 c33ca6c42b4d8999627d868e645301 35c266d1 3941 8b6cÍ4e44db
ad3f509e7ba61 7ad9e69b39bdOc29335b7962923ae866da045d426b6c9126a3750dde9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CAMPOS e CIA LTDA - ME
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em
vigor Art 1o. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 02/0612017 às 15:09:48 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 541434

Código de Controle da Autenticação:

52 I 902061 6 1 421 1 6017 0 -1 a 521 90206í 61 42 í í 60í 70-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http://www. azevedobastos. not. br

pürftLrr§r ü FÉFiôliü§
ç'n Orr|
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
stsrEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CEHTIDÃO StMPLtFICADA Páqina: 001/ 001
CertiÍicamos que as lnÍoÍínações abaixo constam dos documentos arquivados n6sta Junla§omçÍ-,cial ê são vlgontes
na data da sua'expediçâô;

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Y

Para veriÍicar a autenticidade acesse www.iuntacomercial.pr.gov.br

e iníorme o número 1ô3421838 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias

Documento Assinado Digitalmente 021 061201 6
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.1 70/0001 -99

Você deve instalar o cêrtificado da JUCEPAR
www.ju ntacomercial. pr. gov.br/certiÍicado

CAMPOS & ClA LTDA. ME

Natureza Jurídica: SOCIEOADE EMPRESÁRn LIMÍTADA

Número de ldentiÍicação do RegistÍo de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0823730-9
.CNPJ...

22.9í 5.514/0001{X)

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

23107t2015

Data de lníclo
de Atividade

23tO7t2015

Endereço Complelo (l.ogradouro, Ne e Complemento, Bairlo, Cldade, UF, CEP)
AVENIDA TRANCREDO NEVES, 224.SALA 04, CENTRO, JANDATA DO SUL, PR, 86.900-000

Obieto Social ,.., t. ";:;i,:
comencro VAREJISTA DÊ EOUIPAMENIOS,.§UPHIMENTOS, PEçAS E ACES§ÓHIoS PARê NTORMATICA, CONSERTO,
REPARAÇÂO E MA''|UTENçÃO DE COMPú+iDOq.FS, COMERCTO VARE.flSTA D§ APARE'tllQ§ ELEMILCOS,
DOMESTICOS.E PESSOAIS, COMEFQIO VA-REJI§ÍA DE ARTIçOS DE PAPELARIA" COMTRCK) VAREJISTA OE ARTIGOS E
EQUIPAMENTOS PAf,A ESCRÍTORIO, COMEHêIO VÀRE.ISTA DE MOVEIS P4RA ESCR,IT.oEIO":E HOSPITALARES,
coMERclo vAREJtsrÀDE EoulPAMENTos DE TELEFoNIA E coMUNlcAçAo' couEBclo v-AFEJlsrA DE ARTlGos Do
VESTUARIO E ACESSORTOS, UNIFORMES E ACESSORTO§ DE USO PROH§SIoNAL DE.SE§I,HANÇA DO TRABALHO,
coMERC|O VAREJEÍA.DE óllçeOOS, COMERCTO VAREJTSTA DE ARTIGOS DÉ VIAGÊi4,€oMERCIO VAREJISTA DE

suvENtERES, p.,!JUT-EB|A§ E ARÍESANATO, COMERCTOVAREJTSTA DÊ REVTSTAS F JO-il!4S,99_lrlERC|O VAREJISTA
DE DtSCoS, cp§l DVDS,E:fITAS, cOMERcto VAREJISTA DE ARTIGO§ ESPORTTVOS, COIúEã.GIo VAREJI_STA DE

ARrGos ForoêRAFrcos E PARA FILMAGEM, COMERCIo vAlE{irl L141!99qEEllq,flNHo, coMERclo
VAREJ|STA DE BRNAUEDOS E ARTTGOS RECREATTVOS, COTTERC-IQ VAHEJTST.A DE AFL|G9§9_E_BPEçAR|A,
CORTINAS E PERSIANAS, COMEHCIO VAREJI§TA DE ARTIGOS DECAMA, MESA E BANHO,COMERCIO VAREJISTA DE

COLCHOARIA, COMERCIO VAHEJISTA DE LIVRO, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS, FAX E
coptADoRAS; cottEncto vAREJtsrA DE pRoDUTos ALlMENTtcros EM GERAL, comERclovAREJtsrA DE MATERIAL
PARA CONSTRUCOES EM GERAIS.

Capital: R$ 30.000,00

(TRINTA MIL REAIS)

Capital lntegralizado: R$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS)

Microemprêga ou
Emprêsa de PEqüeno Porte

(Lei n! t2s/2006)

Microempresa

PÍazo de Duração

lndeterminado

Nome/CPF ou CNPJ

FERNANOO CALDINE DE CAMPOS

005.990.719.3í

OAIANA LILIAN ROMANI CAMPOS

008.407.679-86

Térmlno do
Admlnlstrador Mandato

Admlnlstrador XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx

Sócios/Participação no Capital/Espécie de SócÍo/Admlnistrador/Término do Mândato
Pa{hJp?câô, nq e;itit{F$l Espqcie de Sócio

: . .= 
'15.O0O,OO 

SOCTO

15.000,00 soclo

último Arquivamento situação

Data: 04/09/2015 Número: 20Íss496700 | neCTSTROAT|VO

AIo:ALTERAÇÃO F
I

Evento(s): ALTERACAO DE OADOS(EXCETONOME EMPRESARIAL) | XXXXXXXXXXXXXXXXXX

coNSoLrDAçÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

r 6/3421 83-8

CURITIBA - PR, 02 de junho de 2016

{€a'
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tAllPOt & CIA LTD*-HE
GIIPJ; 31.§t5-tt{r000t-00 I'8" g06gg00t'Ü3

Àvenlde Tenclredo il{eveu, 22{Í SALA J[ - Gentro

Jandalr dç Sul - FR CEP. 8ü$m{X}0
Fcntr {*31 * S4:}!'EIEÍ

ANEXO IV

Município de Cândido de Abr-eu- Paraná
Licitacão Modalidade: PREGÃO PRESENGIAL No. 34/2016.

Obietô: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e

suirimentõs de infoimática, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de pREGAO PRESENCIAL no. 34120'16 DECLARAMOS que cumprimos

plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Ez. g ts. s l"4losffi Í.-trffifr

CAMPO§ & EEA ITDA. MlE

Au Tancredo Neves, 2?4 §ala /\
- Centro CEP 86.9Oü-Oüt

L Jandala do Sul Pararra I Jandaia do Sul, Paraná, 15 de Junho de 2016'

'7

w

Y

CPF: 005.990.719-31

RG:6.853.930-7

Fernando Galdine de Campos- Sócio Administrador
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ÊÀmPAt e ClA LTDJI-HE
cllF.,: *â"9*$-§{{J0ü0t-00 r"E. g06gg00t'ffi

Avenlde Trncrudo l{eYel, 2e{, §/tLA A - Gentro

Jandala do Sul - FR SEF. ÜSt{l$"O{H}

Fanor (*31 - §*ltE-EZtf

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 34/2016.
Objetó: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e

suprirnentos de infoimática, em atendimento à Secretaria Municipa! de SaÚde.

'l

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

cAMpos & clA LTDA - ME, localizada na AV. Tancredo naves, 224 - Çentro Jandaia do sul, Paraná,

inscrita no cNpJ No 22.915.514/OOO1-00, Declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida

sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de

nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de

dezembro de 2006.

//

-ã2.ü §.5. 5 14/soffi f-o{}u

CAMPOS & TBA LTD&' ME

* 
'3fffj"â,.JEãâá&eqâ''

{ =* ianoaia do Sul Parana

A

J

Jandaia do Sul, Paraná, 15 de Junho de 2016.

,-il

í

CPF: 005.990.719-31

RG:6.853.930-7

Fernando Caldine de Campos- Sócio Administrador
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gAllPíOI & ClJt LTDJT-HE
§l{F"l; ââ.81f-§{*rü00t-00 t,E. g060$E0t-8t
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 34/20't6.
Obietü: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e

suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo de parentesco por

linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido em cargo de direção,

chefin ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou de servidor

encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

§ 22 
" 

g I 5 
" 
5 141ffi 0ü3.-00 E Jandaia do Sul, Paraná, 15 de Junho de 20í6.

CAruiP#§ & TtA §-TDA. ME

Av" Tancredo l§eves,2ã4 Sala A
Centro CEP 86.900-000

l-_ ,andata do Sul Paraná. J
í

Y

\\"-.-

Fernando Caldine de Campos' Sócio Administrador

CPF: 005.990.719-31

RG:6.853.930-7
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ANEXO lll

Município de Çândido de Abreu- Paraná
Licitaçào Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 34/2016.

Obiete: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiç-ões de equipamentos e

Ji;ifl'tili": Oe intoimalica, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde'

Declaração de: lnexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação,

ldoneidade e Disponibilização de Documentos'

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

c 1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências

I posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

' . 2 - os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou

conhecimento de todas as informaçôes, condições locais e grau de dificuldade da entrega'

o 3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal'

Jandaia do Sul, Paraná, 15 de Junh" O" 

1''
I
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Jandala do Sul paraná. J
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CPF: 005.990.7í9'3í

RG:6.853.930-7

Fernando Caldine de Campos' Sócio Administrador
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

GARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E OBTTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

GERTTDÃO DE AUTENTICAçÃO DtclTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas ccm atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato conflrmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em2010812015 às 09:38:10 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAI.

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b6F/5 58aT edfT 1 edf20ad24c 1 3005de6e7e683 1 3Ofa97d30eb5fbc3267da
a95539e7ba61 7ad9e69b39bd0c29335b796295b9c25d981 6ec829b4df8b2f9c97e9e3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CAMPOS e CIA LTDA - ME
e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em
vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 19/08/2016 às 14:56:í5 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:416063

Código de Controle da Autenticação:

521 9í 908í 51 450030989-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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DANIEI. PÉRAs5OII 'TüE

CNPrr 12.1oô,34r/OOOl''40' l't:5O3'Õ53'6?0'116' I'M: 147tl30

RUÂ PÊÊSIO[IITÉ JUCTLIIJO §9 I1] - ,âND[M TENÍS CIUâE

PÀRÂ6UÂÇU PÂULISÍA - SP - CEP: 19'7$$OOO - Crixe Partrh 85

TEL/FAx: (r8) 3362'083e

E-MÂlL: PERAsSoLlLlclIACOe§€Fqf$AlLcàMli

outorgante!DANIELPERÂSSoLI.ME,comsede..lo'?iurídiconaCidadede
paraguaçu pautista, eriuoo o. são paulo à R;P;*dente-:u-cetíno Na 112, 'ld' Tênis

clube, cEp.: 19700-000, inscrita_no_cNpir,rJzz.ro4.34U000-1'40, 
representada pelo

pr:oprietário sr. onriiÉL rfúSqoU,.ârisirãito,-Sút*ito,-Empresário' 
portador da

cédura de ldenttdade RG no 9264544qÇ;#i t Q^qÍmF' no 044'e33'5ze-14'

residente e domiciliado à Rua Maria 
- 
erüinã 'Pul'nu No 727 ' Conjunto Requiâo' na

Cidade de Maringá,-ãJoão'Jã Paraná, Cüp.' gZ.Oq7'425, vem por intermrádio desta

;oil;t e constitúir seu bastante procurador:

outorgado: .üÃü wlt-tIÃ;l Ê€ ÀL}{*[DA, Brasileiro, Casado, Auxilíar

Administrativo, portador da cedula de ldentidade RG 40'928'101'3 55Pi§? e do

cPÊiMF.no356.227.378.93,resídenteedomictliado,aRuaPedroKarrerNol9l,
Bairro lardirn santa Fé, na cidade oe presioente Prudente, Estado de são Faulo' cEP':

19.063-760, com poderes para participar àe licitações publicas' iunto a órgãos públicos

federais, estaduais, municipais, autarquias, scciedade de economia mista fundações'

com também a qr.:atquer empresa privacla (inciusive bancos e associaçôes) podendo'

para lanto Juntar, |.*ti,ul,, e assinar documen[os, contrato de fornecimentos, inc[usive

prôpostadepreços,deprodutos,formularimpugnações'impetrarrecursos'renunciar
ao direito de recurso, tomar qualquer decisão relatlvamente a toda§ as fases do

pregã0, inclusive para formular verbalmente na seção novas propostas de preços'

manifestar após declaração do vendedor, imediata e motivadarÔente' a intenção de

recorrerí contra decisão do pregoeiro, assinâr a ata na qual estará registrado o da

outorgante constante na procuração'

Paraqueproduzuosdevidosefeit.oslegaisfirmoopresenteinstrumento
com valirjade até 31 de Dezembro de 2016'

Paraguaçu Paulista - 5P, 12 de Janeiro de 2Ü1ô

0ÀlllEL pERAs§üLl ' llE

nuâ PRE§loE rrÊ {tllt}-t:.jl :l:**/* ,Lú'C.'qlt&){ ' - .1p. lgrrr CLUIG -CC,P rt'u'{w 
I')y*'4,''e"*{f$l, H.ii ; ã;[ã'{'. :^f 1 l'.' 0!;ê}o

Úaniel Perassoli - ME

4 Y",:r.).'"-- Daniel Perassoli'

:i:;;,:'.h! a sz64s44'4 tl3jll;f,il Nc 044 e33'52e-I4
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM'I888

PRIMEIRo REGIsTRo clvlL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

INTERDIçÕES E TUTELA§ DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB' 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83)3244-5484

http ://wnw.azevedobastos' not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos'not.br

cERrDÃO DE AUTENTICAçÂO DlGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Çasamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e

reconhecer firmas da Cornarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc'..

Certifica com base na Lei8935194 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçâo
Íiel do original que me Íoi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 14106/2016 às 14:29:16 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94Í057f2d69fe6bc05b9ef31 1 §80a9254d76699sÍd842Í0955485e25262cfff08d500c603e65e7f
2521 5cÍ68969fb67aa6082363a6d4e6468e2586d583975b1 77584bb6eaecf9de29Í9

A chave digitalacima, garante que este documento foi gerado para DANIEL PERAS§OLI- ME e
emitido atrávés do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor
Art 1o. e 10o. § '1o. da MP 220O1O1.

Esta certldão tem a sua valldade até: 30/0412017 às 04:06:56 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 524314

Gódigo de Controle da Autenticação:

48522904 I 6 1 402'.1 0037 5-1

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E§TADO DA PARÂIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM {888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAI{IENTO§'

tNrERôtõó'Éb írúrer_as DA coMARcA DE loÃo PEssoA

Av. Epitácio Pes§oa, 1,145 Bairro dos Estados 58030.00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-54A4 / Fax: (83) 32M-5484
http ://www.azevedobastos' not.br

E-mait : cartorio@azevedobastos.not. br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÂO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil d.e Nascimentos e

õOit"t à Êiúutiuã de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar.e 
.

rã.ónf'"""r firrnas da Cómarca de Joâo Pássoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc"'

certifica com base na Lei gg35/g4 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçâo

Íieldo originalque m" toi ápreientado e neste ato confirào sua autenticidade através do CÔdigo

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé'

Este documento foi emitido em 14106/2016 às 14:29:06 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DANIEL PERASSOLI - ME e

emitiào atrãvés do sitetóõárt,irio Azevêdo Bastos, deãcordo com a Legislação Federal em vigor

Art 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta cerfldão tem a sua valldade até: 31/05t2017 às 14:14:47 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidâo: 539644

Código de Gontrole da Autentlcação:

48523105161016430170'1 a 48523105161016430170'2

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e

através do site: http://www'azevedobastos'not.br
a qualquer momento
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL"-'-- ÊórrDoDAPannlal
cnniônlo ezevÊoo BA§Tos

FUNDADO EM 1888

PRIMETRO REGISTRO crvtL DE r.rry_cry5N;óÊ'ôàúós E PRlvArlvo DE cAsAMENros'

rNren'orôóL-i;iÜiÉLÃs ôÀ cõr'lrRcA DE JoÃo PEssoA

Av.EpitácioPessoa,1145BairrodosEstados58030-00'JoãoPessoaPB-' -fã.'tggllZ++-s+O+/ 
Fax: (83) 3244-5484

àtt[:llwww'azevedobastos'not'br .

g-mait : cartorio@azevedobastos' not'br

cERnDÃo DE AUTENTICAçÃo DlGlrAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, ofrcial do Primeiro Registro Civil d^e Nascimentos e

óOitos e privativo Oe Cãsaràntos, lnterdiço"s J Trt"t"s com atribuição de autenticar e

reconhecer firmas oa cimãrca ãe'João pá"sáa càpiúr do Estado da paraÍba, em virtude etc...

certifica com base na Lei 8935/94 - art,7o - inc. v, que-o(s) documento(s) em anexo é reprodução

fiet do originat quê *" i;i;pt";"ntrd, e neste-ao üíR'.mó tu" autentiiidade através do CÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo'
O referido é verdade, dou fé'

Este documento íoi emitido em 14/06/2016 às 14:28.57 (hora de Brasília).

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DANIEL PERASSOLI - ME e

emitido através oo siteü?.6=,1iil A;;rê; àrstos, deãcordo com a Legislação Federal em visor

Art 1§. e 10o. § 1o. da MP 22AOIA1' ,/
Esta certldão tem a sua validade até: 31/05 t20'17 às 14214:47 (Dia/M6a/Ano) /

Código de Controle da Certidão: 539815 /tA, \,
Código de Controle da Autenticação: / 

/
48 52 31 05Í 6 1 1 47 g2A 436,,1

A autenticidade desta ."1,,?ffu:"j"":il:ffi1fiffi,1:r:ire::3ffi:.?"l""i:;t.' " " 
quarquer momento

CHAVE DIGITAL

000osb.rd734rosqr0szn;ã!6ffi;;õffii 1680áÍi2-#ã7ã6Esrdg42r0sss42bceeb67 572278aeo7edb3cb2d

5c74095cf66969Íb67aa6082gggagO+áõi68eà"SSt0e"fSOt0f3995d0499c7a2Q1c37c

ffiffi



',:;:1

;;.

.:i: .,is:', i ltÍ'.' 
,r r;:::l:t.i:. ::=:

:,.t,.1:i:§
. i:ll'i

, i:1.i
I | liiiíiii

ioi.:
. ,fii',

,,,iin;"al



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 186E

pRtMEtRo REGtsTRo ctvtL DE NAsctMENTo E ÔBlToS E PRlvATlVo DE cAsAMENTos,
INTERólçóes e rÚreús DA coMARcA DE JoÃo PE§soA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB' 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax:(83)3244'5484

http://www.azevedobastos. not' br
E-mail : cartorio@azevedobastos'not' br

CERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DlGlrAL

O Bel. Vátber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

óOitor e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e 
.

reconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pãssoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s)documento(s)em anexo e rep-rodução

fiel do o69inal que me foi apresentado e neste ato cônfirmo Sua autenticidade atraves do CÓdigo

de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1410612016 às 14:28:43 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DANIEL PERASSOLI - ME e
emitido atrãvés do site?o Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federalem vigor

Art 10. e 10o, § 1o. da MP 22OO|O1.

Esta certldão tem a sua validade até: 31/0512017 às 14:14:47 (Dia/MêslAno)

Codigo de Controle da Certidão: 539816

Código de Controle da Autenticação:

485231051 6í 1 471 801 39-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site: http://www.azevedobastos.not.br v
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Município de Cândido de Abreu'Paraná
li"it"çâ" Modalidade: PREGÃq PRESENçIAL No' 34'2016'

Objeto: Registro o" Éràçr" íara futuras e eventuais aquisições de equipamontos

e suprimentos de iniormática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde'

DANIEL PÉRASSOLI- ME

CHPJ:2t,1oê.t141/«nf iu, - l.Er 5O3'O53'670'116' I'M: 147tl30

RUA PRE§IDENÍÉ.'UCEIIITO il' 312 - JARDIM TENIS CLUBE

PAnAGuAçU PAULT§ÍA-§p - CEP:19'7OS(pO ' Crlrr Poruk 85

T€Uraxr (18) 336i1'0Ess

E-MÂlL: PERÂ§sOLlL|C§ÂCOESeGMÀILCOM

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçâo

Em atendimento ao previsto no edital

DECLARAMOS que cumprimos plenamente

participaçâo no Presente certame,

dE PREGÃO PRESENCIAL NO' 3412A16'

os requisitos de habilitação exigidos para

Paraguaçu Paulista - §P' 15 de Junho de 201ô

João William de Almeida.
G No 40.928.101-3 CPF No 356.227.378-93

t{,
rtt I%t

6lpl 2?.1 01'311'ooo1 "47

DAHIÉL PÊRA§§OLI " UE

#iil§['#:f*i{iürL

Auxiliar Adm inistrativo.



OANIEL PERASSOLI - ME

cNPJr 22.10{.341/0001'ô0' l.Er 503.053,670.116' l'M: 147430

RUA PRESIDENTE JUCELINONt 112 -.IARDIM TSNIS CLUBE

PARAGUAçU PAUUSTA-SP - CEP:19.7{D{XD ' Crixr Poetrl: 85

rÊr/FAx! (18) 3s62-oE39

E-MAIL: PERÂSSoLlLlcltÂCO€SOGMÀILCOM
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Municipio de Cândido de Abr-eu- Paraná
Li.itrçâo Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 34120í6.

õUi"tát Registro de preços para futuras e eventuais aquiriçôes de equipamentos

e síprimen-tos de iniormatica, em atendimento à Secretaria Municipal de §aúde'

DECLARAÇÃO Oe INEXISTÊNC1A DE INCOMPATIBtLIDADE FUNCIONAL

Declaramos sob as pena§ da Lei que esta empresa não possuí dirigente com

vinculo de parente§Co por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive' de

rã*iaor municipal investido êm cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de

membro da comissão licitante, de pregoeiro ha'bilitado ou de servidor encarregado da

contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Paraguaçu Paulista - SP, 15 de Junho de 2016'

Joâo William de Almeida.
.928.101-3 CPF No 356.227.378-93
AuxiriarAdministrativo' IIHFI 22'104'31110001'{l'l
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OANIEL PERAS§OLI - ME

CNPJ, r2.1o4.34tr/oool'4o ' l.€r 503.033.670.116 ' I.Mr 1474il0

RUA PRE§IOENTE'UCELINO NT 11l -',ARDIM TENI§ CLUEE

PARAGUÂçU PAULISTA-SP - CEPr 19'7@{XXt ' Caixr Portrh 85

TEL/FAXr (lsl 3362-0839

E-MAIL: PÉRASSOIItIC,TACOE96I6MAILCOM

illunicipio de Cândido de Abreu'Paraná
Licitaçào Modalidadê: PREGÃO PRESENCIAL N". 3412016.

Objetô: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
e slprimen-tos dê iniormátiia, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇNO OE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRE§A DE

PEOUENO PORTE

A empresa Daniel Perassoli - ME, CNPJ/MF no, 22.104.341/0001{0, situada à Rua
presiáente Jucelino na 112 Jd. Tênís Clube, na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado

de São Paulo, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o
regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
páirio, poldendo usufruii os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de

dezembro de 2006.

Paraguaçu Paulista - SP, 15 de Junho de 2016.

João William de Almeida.
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GOVERNO DO ESTAOO DE SÃO PAULO

SÉCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMlCO, ClÊNClA, TEcNoLoGIA E lNovAÇÃo

JUNTA COMERCTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERT|OÂO SIMPLIFICADA

cERTIFICÀMOS OUE AS TNFORMAÇôES ABATXO CONSTAM DOS OOCUMENTOS AROUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÂO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERÍIDÃO E A EXI§TÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE I'IOUVER, PODERÂO SER CONSULTADAS NO

SITE vww.JUCESPoNLINE.SP.GoV.BR, MEDIANTE O CÔDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAT DO DOCUMENTO,

Signature Notlerifled'l 
oilttgq q'ery!-bJ'f!4vÍÁ nEqhA

i c"rtiaao SimoliÍcada emitidâ pera HERMÊSSoN FAVARo DE oLlvElM:1372517 1 8e0 
85,[]3,10.ffi1á3111%,rrloo

-! 1 autenticioaoe: 72206664 i . Juntã Cômorciãl do Estãdo de São Par.rlo - ww jrrc€spônline.3p.9ov.br 
mmd,g*m.O 

oi llfiaeo smorticeaa

CoMERcloVAREJlsTADÚffiMç.ry1"ad,oElNÊo.RÜt{.ÍleA,cDS'DVDsÉFlTAs,MÔVElS,
MArERtAts DE coNSrRUçÃo, EaúípA[rrNf'os rARA EScRüôRro, EeurpAM§§t'ôs DE TELEÊôNIA 

i'coMuNlcAÇÂo, 
LlvRo§, ARrlGo§

ESpoRTtvos. pRoDUTos sANEANTEs E DCIMtssÀtrÁRlos,ÉLETRoDoMÊsflcos E EeutPAMENT0S DE,ÁuDlo E vÍDEo, REPARAÇÁO E

NIRE

3513004423ô

IIÉGISI RO DAIA OA CONSTTÍU|ÇÀO

2310312015

tNlcE oAsAÍMroAD€s

18/032015.

PeAzo DE ouRAÇÁo

ilOME COMÊRCIÂL

DANIEL PERA§SOLI

TtFo üJnlotco

EMPRESARIO (M.8.)

C.N-P,J.

104.34110001{0

ÉlroEREÇo

RUA PRESIDENÍE JUCELINO

NÚi,IEBO

112

COiiPLEMÊNÍO

eÁ/Rco

JARDIM TENIS CLUBE

Mr,NrclFlo

PARAGUAÇU PAULISTA

tr
SP

c€P

't9700-000

WDA

RS

VÀLOR CAPIIÀ

30.000,00

NOUE

DANIEL PERASSOLI

Êil0ÊFÉÇo

RUA PRESIDENTE JUCELINO

x&,trrrj

112.'

SARNO

JARDIM TENIS CLUBE

MuNrclPlo

PARAGUAÇU PAULISTA

úr.

SP

*?

19700-000

Rô

92645444

f

4.933.529-14

C,ARgO

EMFRESÁRIO

ouA,ÍroÀoE co1ÀS

719.1 88/1 5-5

REGISTRO DA DECLARAçÃO DE ENAUADRAMENTO OE MICROEMPRESA (ME).

FIM DAS INFORMAÇÕE§ PARA NIRE:35130044236

DATA DA ÚLTIMAATUALIZAÇÃO DA BA§E DE DADOS: 31/05i2016

Documento Gratuilo
Proibida a Comercialização
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Simples Nacional Página I de I

Consulta Optantes

Data da consulta! 06/06/ZOt6
I Identlflcação do Contribuinte

CNPJ I 22.1O4.341,/OOO1-4O
Nome Empresarial : DÀNIEL pERAssoLI - uE

I Sltuação Atual

Situação no Simples Nacional : optante pelo simplÊs Nacional desde 23103 /2ots
Situação no SIMEI: NÃO optante peto SIMÊI

I Períodos Anterlores

Opções pelo Simples Nacional em períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existêm

I Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

I Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

I Eventoô Futuros (SIHEI)

Eventos Futuros no SIMEI; Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

ttesl

x/h
/

v

http://www8'receita,fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/Consultag... 
0610612016
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DANTELE MELLO DE CAMARGO & BUENO
GoNTRATO SOCIAL DE CONSTITUIçÃO DE SOCIEDADE LIMIT

DANTELE MELLO DE CAMARGO, brasileira, casada pelo regime de

de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Herbert Mercer, n-o 726 =§I§ã=
Centro - Tibági - Paraná- CEP 84.300-000, portadora da Carteira de ldentidade Civil RG

n.o 8.030.176:6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e CPF n,o

060.332.75g-19; LÚZ ruceRDO BUENO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Herbert Mer@r, n.o 726 -
basa - Centro - Tibagi - Paraná - CEP 84.300-000, portador da Carteira de ldentidade

Civil RG n.o 8.836.79ó-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e
CPF n.o 054.701 .879-77, resolvem por este instrumento particular de Contrato Social,

cOnstituir uma sociedade limitada, mediante as cláusulas seguintes:

CúUSULA PR|MEIRA - A sociedade constituída sob a forma de sociedade limitada,

adotará o nome empresarial de DANIELE MELLO DE CAMARGO & B{UENO LTDA.

CúUSULA SEGUNDA - A sociedade será regida por este contrato social, e pelos

artigos da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, aplicáveis às sociedades limitadas, bem

como, de forma supletiva e no que for aplicável, pela Lei 6.4O4 de 15 de Dezembro de

1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria. (art.997,ll, CCl2002).

CúuSUUe TERCEIRA - A sociedade terá sua sede à RUA HERBERT MERCER, N.o

728 - SALA - CENTRO - TTBAGI - PARANÁ - CEP 84.3OO.OOO.

CúUSULA QUARTA - A sociedade poderá abrir e encerrar filiais, agências e

escritórios, em qualquer parte do País ou ainda no exterior, neste caso por decisão

unânime dos sócios quotistas.

CúUSUIA QUINTA -A sociedade terá como atividade empresarial: :

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS; PINTURA
EM PAREDES E pONTES; SERVTÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAçÃO DE VIAS E
pRÉDtoS púeulcos; pLANTto E coRTE DE GRAMA; AJARDINAMENTO;
SERVIçOS Elt CANALETAS, BUEIROS, MEIO FIO E BOCAS DE LOBO;
PAVIMENTAçÃO POUÉDRICA E PETIP.PAVET, PEDRAS IRREGULARES, PAVER,
BLOKRET B PARALELEPíPEDO; OBRAS DA CONSTRUçÃO CNIL; OBRAS DE

ACABAMENÍ@ DA CONSTRTTçÃO CVtt-. ,.

CúUSULA SEXTA - A sociedade iniciará suas atividades em 3í DE JANEIRO DE 2013
e seu pÍazo de duração é indeterminado.

CúUSULA SÉftma o Capital Social da sociedade, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 quotas, com valor
nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 
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SÓCIOS
óiniÉue MELLo DE cAMARGo

tijz nrcrRDo BUENo
T.TAL 

-"'aa izado a vista' de

ParágrafoÚnico-omododeintegralizaçâodasquotassociaisseráreali
forma simurtânea por todos os sociJs ã'àarizado .rn-,iããJ. conente deste País' (art

1.004 cc 2Oo2\.

cr^usuLA orrAvA _ A responsabiridade de cada sócio e restrita ao varor das suas

quotas, mas tod;'ã"pároãr. ."il;i;;;tã-pãi" inàlãii"ão oo capital social' (art'

1.052 cc 2002). - -

CLAUSULA NONA - As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas a terceiros sem o .onr.niiii.nio oo 9ut1o 
.?"io " 

quem lf,:o"gurado' 
em

isuardade oe conoiçoã"" pruço, o oiiliiã'ãá prerercnciá para sua aquisição se postas à ,;

venda, formatizandó, se realizada 
" ""I"ã"-J"iài, 

ã aneraçao contratual'

cúusuLA DÉctMA _ A transferência ou cessão de quotas, a oql^1uer tituro, deverá

sempre respeitar a mesma proporçaã'à-ürr"ro o" quãü. pertencentes a cada sócio na

datada oconência
parágrafo primeiio - 9, ,g_rl::,-ti]n o direito de preferência entre si' na aquisição das

í:ffiTtr35ff J:'18É,'gk'§,:?ffiT§a.:,"üilX0"?"oinsressarseobserrradoo
direito de preferênoia dos demais 'à"iô' " 

ainda' t" ;i;'H; t'niU9lluotas sociais de

outros sócios que eventualmente não'ããn"ordem *,n ;hóresso e não possuam meios

para adquirir as quãtat àEttá0" dentro da preferência'

ct-AusuLA DÉclMA pRlMElRA.- caso algum ,9:io tenha suas quotras penhoradas e

tt:"ii:':ffi,;.X;;.,;;*:':J:H:Efii?Íii"3J,5:I':: 
Í:trT;f':: X /

avariação .pon,.àl-n.1..Ããiiçaà irol].iããaiãnte o'epãiito em favor do juízo em que se

Pro@ssar a,exeçucão'
parágrafo unico"Itaso o socio retirante em razâodesta cráusula se recuse a assinar a

:?*",Êr:FÊE-ü;$:;3dff*:;i5Êii[i:Tit=E#:'1'"rsi#t
fundamentar a alteração contratual junto ao Kegruuv r uvl'vv vev -' ' r /l ,,

.LAUSULA OÉctrrlle 
'EGUIPj\ 

- A adminisJração da sociedade' compete à sócia' / l'/

DANTELE ue[r-ô DE can41bã,^i;;;-iiÍi- "' ãoãtol'n^1-t}* os poderes '

necessário. p"rã rNDrvrDuAr-rrriúb,-adàinistrar.ãs 
negocios.sociais, observando o

disposto neste initiur"nto, podenã;';úd" ;ó'""ntJà'à-&i"o"o" iudicial e -l 
1

N.O DE QUOTAS
{5.000
r5.000
30.000

olo

50,00
50,00

í00,00

f , rei..iluru inunidpal da

I E.:lurJc ac PÂRÀtiA

Cüid ü üÊlG:t

30.000,00

rln.rgi ./.. /
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DANIELE MELLO DE_CAMARGO & BU-ENO.

coNrRAro socrliõÊtoNsrrutçÃo DE soclEt

CLAUSULA OÉctrtra TERCETRA - pero exercício da administraso, é resguardado ao

administrador o direito a uma retiradaãLÀrãr a tituro o. piá-r"oqç, o,r seÉ finda de

comum acordo Pelos sócios'

é ouà,
,sr,"«d]

extrajuclicialmente, bem oomo praücar todo e qualquer ato de administração no tnte§Ua

ãa§ôãeOaOe. -r-- ^- ,,a 'lm obrigaçôes para a Sociedade'

h$sI"s;'Jffi xl.,;L1?Lx'.i"ü:ü::!:'3io'i$;;;;i;;;;,.iaão'igãçõoo'
quarquer varor parr;;;; $;,"o.oJãJrãião,'!ãü p"nã'àá ,iâ. pr"ouzirem efeitos contra

a mesma, ,"'"'n'ããJi'ão* peto 
-aamini"todo'' o'-iã" le obtenha por escrito a

anuência.
parágraÍo segundo - E vedado ao sócio ADMTNT'TRADOR, obrigar a sociedade em

negócios estrannoJão.", objeto.""itiüã' ã,,à pi"iiàr atos de liberalidade em nome

do mesmo ou conceder em ,", no,ã avais' ntnçat.ouilto" garantias que nâo sêiam

necessária§ e consecução oo oo;eto=;;;i, ãu àino. arienaçãó de seus bens movets'

imóveis e equipamentos, ,", "nrãn;i, 
õ. socios .ô;;ót*::t"' a totalidade do

capital social.
parágrafo Terceiro Fica facultado ao sÓcio ADMINI§TRADOR' egando

individualmente, nor"", procuradoies para um pàiioáo determinado' devendo o

instrumento de procuração' especificar os atos " 
t"tã'-ãiaticados pelos procuradores 

' '

assim nomeados'

tj

propriedade.

cLAusuLA DÉcrMA guARTA A administradora decrara-se. nesta ocasião

desimpedida de 
"iáiô, "ãdrinirtração 

J. *ói"o"o" nã. t"*os da regisração apticável'

não estando incursa em pena qu. ,á;,-ãitãã q'ãtemporariamente o a@sso a cargos

públicos, ou por ãrir. falimenfar, Oã óteraricaeag,^Oá 
peita ou suborno' @ncussão'

peculato, ou contra à à"onori. pqpiüi *ntt" ó. siltemd financeiro nacional' contra as

normas de defesa de concorr6ncia,ãntã,i rela@es de consumo' a fé pública ou a

ctÁusurÁ DÉcrMA eurNTA - o exercicio sociat começará em 10 de Janeiro e

terminaÉ em 31 
'Jã'oãi"*uro oe caãã ;;, ocasião em que serâo- eraboradas as

Demonstraçoes nü-n*io, previstasrii rãi ã or r.ugiás- apuiaaos terão a desünação

determinada peros sócios neste ,oitrâo'ãL-por oeriuãraÉo-oportunae oseventuais

prejuízos, serão acumulados para .àrf"n..çag em. 
"'ãàitít" 

futuros' considerando que

todas os socios participam nos lucros Jn"t pãtAas.da sociedade'

paÉsrafo único _ Excepcion"tr"nLl ãêori"o.o" poiáÀriueraçao unânime dos sócios' -

poderá também levantar batanços ,;;;rtrJ.lint"ràrãã.'ã, áLn"ais e' com base nos /'
/l

mesmos, distribuir lucros' Á / U
J \-/-t

j Ce§Í€à;r Grir,l ü r)iti$!N,;
:,,: ;h.r,jt -.----f'-- j--*
I



DANTELE nrieuo DE cAMARGo & BU

coNTRATo soctru óÉ cor'rsrrutçÃo DE sc

CúUSUU OÉClfUe SEXTA - As deliberaçôes dos sócios ocorrerão a

:,ã,fi il.,í'Ião"ouoescritaq"ãtti'pooeratg§!tuilYlil?l'^1::t'":i?§5*:
:Xi:ffi:"1ilHi::TH#; "";;À;;;.ã;ã 

;.trário, será obrisstór! a rearização de
- -"- -^-rr-^!^ aíaima da ôÊ íaita}

ll:l3ffiE""§fr ,::;" ilIã ;il;;! ãã.'it". *r- antecedênõia mí nima de 08 (oito)
-. ^--:.-r t^* I í1.'i,1 a í n7R ee

*:3 t"J:ff;,:1"r"" represente, . ,àúia áosotuta do capital- (art 1.071 e 1'078 cc

2002).

cúusuLA DÉcrMA sÉnnm - cada quota dará.direito a um voto nas detibera@es

sociais, as quais serâo tomadas ."rút for-maioria de votos' podendo o instrumento

correspondente ser assinado ,p"n., i.iol sócios..que juntas reúnam a maior parte do

capital social, inclusive no que t" 
-tátàt" 

às deliberaçôes sobre exclusão de sócios'

ináusive por justa ;-;;; Jã sã"i"oade e da transformação do tipo iqrídico'

CúUSULA OÉCtme OITAVA - A retirada, morte ou incapacidade de qualquer dos

sócios não acarret ará a dissolução da Sociedade, podendo a autora da herança ser

subsütuida por seus herdeiros o, ,.p*nlante tegai ém até 180 (cento e oitenta) dias' : !

paÉgrafo Unico - Pela não observáncia do praioacima, na impossibilidade ou me§mo'

renuncia do direito do injresso oe nãroeiros na sociedade, os haveres do sócio reürante,

falecido ou incapacitado serão pagos a Seus Su@ssores, ou a quem de direitO' com base

em balanço 
"rp"ãái 

da sociedaãe levantado para esse fim, que' deveÉ ser realizado

dentro dO eXercíCiO anual em que ocorrer o fato, sendo os valores apurados' pagos em

parcelas que poderão ser anuais o, á"n."is, desde que nã.o excedam a 2 (dois anos)

iore, coáOicionaá"ã r"rpre à existência de resultados politivgs (lucros), .uma vez que

náo pode a situação de sucessão em si, inviabilizar a continuidade do negócio'

C|-AUSULA OÉCtnne NONA Será observado o disposto no. 31 1'033 da Lei

10.406/2002 quanto à liquidaçáo da sociedade ou ainda poderá.ser iniciada a liquidação

se por dois exercícios consácutivos a sociedade obtiver resultados negativos ou por

razões econômicas ou técnicas se tornar inviável a consecução d9 gb.iet9 social'

F"'ãg"ãã"üffi será riquioanie o sócio titular dá maioria do capitrl social,

independente da fiscatização petos demais sócios, sendo os haveres da Sociedadà /
empregados na liquidação das obrigaçÕes e o remanescente, se houver' iateado entre os(
sócios na proporçáo da participaÉó ráspectiva no capital social.

gúUSULA VIGÉSIMA - para resolver quaisquer questões, decorrentes deste contrato,

ou havidas entre os sócios e entre 
"atat 

e a soôiedade será sempre competente o foro da

Comarca de Tibagi, Estado do Paràná, com preferência sobre qualquer outro' por mais

privilegiado que seja.

Lavrado em três vias de igual teor e forma' uú,I
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DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA.
CoNTRATO SOCTAL DE CONST|TU|çÃO DE SOCTEDADE

TIBAGI,3í DE JANEIRO DE 20í3.k
DANTELE MELLo oe CenalRco

ffiril^'.
ruz nllaRDo BUENo

/r,
1
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" ffi:ràt,"/ee'al,

>-§)
DAI\IELE MELLO DE CAMARGO, brasileira' maior' casada' pelo regime de comunhe.lE.ctTK

bens, nascido em ostr2/1s86, ribagi - P;;'õ;*fãããiit 1"ã711':ly:""T":":H.?p-.''
_v_7

lü:fi ffiT,ffi.#'í7ii,',1á"i*i',t?p'ffi õo@,q9't"11g1-cg:Ti::t:*i*',;l
[H;!i1ffit.ffi1.[::# ":á;;rffi'rIiliã. 

a, s'g*u.,ç" É'iuri* do Paraná e cPF n'" 060'332'75e-

18, e Lt[Z nrCnnOô gUEiiO, Urrsii"itq *uioiru,"âo pelo regimt {t.::Tffi parcial de bens'

nascido em r3l11/19g6, em Tibagi - parú'empresario, residente ã domiciliado em Tibagi - Pr, Rua:

HerbertMercer.n.T26,casaCentro,CEPfi+:Oô-OOO'portadordaCarteiradeldentidadeCivilRGn'o
g.g36.790-1. expedida pela Secreturiu ãL S**** iublica do Paraná, e CPF n'o054'701 '879'77'

ruricos sócios componentes da sociedade rúItaaa que gira sob o nome empresarial de DAI\IIELE

MELL. DE CAMARGo & BuENo LTDA ME, com sede e foro à Rua Herbert Mercer, n.o728,

sara _ centro - Tibagi - paraná - cEp g4300-000, com contrato social devidamente arqúvado na

Jnnta comerciar do paraná sob o n." 4r20753235g,em sessão do dia ovoazot\ e inscrita no cNPJ:

17.525.457/0001-12, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o citado inÉfimento conforme as

ó

QUOTAS
30.000
30.000

60.000

o/o CAPITAL
50 30.m0,00
50 ,,30.000,fi)

roo // 60.000,00

_D

láusulas seguintes:

CLAUSULA PRTMEIRâ - A sociedade terá como atividade empresarial: comercio varejista de ' !

Artigos do Vesttúrio e acessórior; Rorráu de Carnrçho:.P*t Equipamento de Informática; Comercio

Varejista de EletrJo*àrti"o, e Equipaãentos de Áudiô e Víãeó; Comercio Varejista de Moveis;

comercio varejista de Instumentos úusicais e Acessórios; comercio varejista de Liwos; comercio

varejista de Jornais e Revistas; comércio Varejista de artigos de Papelaria; ccimercio varejista de

Brinquedos e Artigos Recreativos; comércio varejista de Aiigos Esportivos; comércio varejista de

cosméticos, produtos de perfumaria e de Higiene Pessoal; comércio Varejista de Equipamento PaÍa

Escritório; comércio varejista ae artiáos Totográficos. e para Filmagem; Fotocópias; Gqrrercio

il4ejisU de eqúpamentos e §uprimeítos ae úformritica; Confecções de artigos do Vesnrário;

Comércio Varejista de Calçados em Geral.

CLAUSLTLA SEGLINDA - DANIELE MELLO DE CAMARGO, que posui 15'000 quotas no

valor de R$I5.000,00 (quinze mil reais), àue eleva para 30.000 quotas no valor de (trinta mil reais)'

cLÁusuLA TERCEIRA: LUIZ RrcARDo BUENo que possui _15.000 
quot§ no valor

tS15.000,00 (quinze mil reais), que eleva para 30.000 quotas no valor de (uinta mil reais)'

CLÁUSULA QUARTA :O capital social no valor de Rl$ 30.000,00 (grnta mil reais), fica elevado para

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), . o .úáoto ae R§ 30.000,00 (tinta-mrl.reais), i{tg"t*49s em

moeda corrente do país neste ato, ,"nao-airiáida em 60.000 quotas-no valor de R§ 1,00 (um real) cada

umq ficando assim distribúdo:

de

X

sÓcros
DAI{IELE MELLO DE CAMARGO
LUIZRICARDO BUENO

TOTAL



t; 'r

. Tibagi, 14 de maio de 2014.

ffi

/P
1

§:",,.,à,

CLAUSULA SEXTA - A administração da Sociedade caberá ao socio' DANIELÉ-qímO DE

cAriARGo cabendo-rhe todos o" pooJ'!';;;;ã* P:':]lqi'****:^1Tl?lÍfL§":?i$":
Hâii.3.f"T:5";§"[9:il"'"i"":';ã ol=áorto ng;ie'in'i.ránto, podendo ainda representar a

sociedade judiciar ou ekrajudiciar, nestã ;ilil a aausuta';ãâ úai.rã et extra", bem como praticar

todo e qualquer ato ae-gesíao no interesse da Sociedade

cúusuue SETTMA - A Administradora decrara, sob as penas da rei, de que não está impedido de

exer@r a administração da sociedade, üÉ especiar, o, ã, ,irtrde de condenação criminal, ou por

se encontrar sob os eÍeitos dela, a p.Ãã'qr. ,á0", ainda que temporariamente' o acesso a cargos

públicos; ou por crime falimentar, O" piãrããõação, peita ou subomo' concussão' peculato; contra a

economia popular, O sistema Íinanceiro ÀaCionai, contra no*"t de defesa da conconência' COntra as

retações de consumo, fê pública, , gropiiãà;ãé. permanãcem inalteradas as demais clausulas que

não'colidirem com a presente alteração' 
"{

cúusuLA orrAVA- permanecem inaneradas as demais cráusuras e condi@es que não colidirem

tú at demais disposições do presente contrato'

E, por esterem assim justas e contratadas, datam e assinam em três vias de igual teor e forma' e se

óOrig"* fielmente pãr'ri ê ".r" 
herdeiros a cumpri-lo em todos os termos'

lnstrumento em 03 vias de igualteor e forma'

soBltF#.c
:ku"-;'ffi'"*

tz L7.525.4571w,-t2

M&-§



DANIELE MELLO DE CALARGO, brasileira, maior, casadâ, pelo regime de
bcos, nascido em 0911211986, Tibagi - Paraná, empreúriq resideute e domiciliado\
Rr:u Herbert Mercer, n.726, casa, Centro, CEP 84300-000, portador da Carteira de Civil
RG n-o 8.030.17ffi, expedida pela Secretaria de Segrranga Púbüca do Paraná e CPF n'." 060.332.759'

IS,eLWLRICARDO BUENO, brasileiro, maior, casado pelo regiqe de comunhiío prcial de b€os,

Dascido e,m l3l11t1986, em Tibagi - Para&á, empresário, residente e domiciliado em Tibagr - Pr, Rua:

Herbert Mercer, n 726, casa, Ce,ntro, CEP 84300-000, portador da CaÍtaka de Identidade Civil RG n-"

8.836.790-1, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Paraná, e CPF n.S54.701.879-77,
rhicos socios comlrcne,ntes da sociedade limitâda que $ra sob o aome empresarial de DAI{IELE
MELLO DE CAIUARGO & BUENO LTDA ME, oom sede e foro à Rua Heúert Me,rcer, *"728,
Sala - Cento - Tibagi - Paraná - CEP 84300-000, com contato social devidamente arquivado na
Jrmta Comercial do Paraná sob o n.o 41207532358, em sessão do dia 0110A20L3, e inrrita no CTIPJ:

17.525.45710001-12, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o citado insQrmento conforme as

clâsulas seguinÍÊs:

CLAII$rLA PRIMEIRA - A sociedade teú como atividade enrpresarial: Comercio Varejista De
Artigos do Vesfiúrio e Acessórios; Recarga de Cartuchos pzlra Equipamento de Informática; Comércio
Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo; Comércio Varejista de Moveis;
Comércio Varejista de InsÉnrmentos Musicais e Acessórios; Comâcio Varejista de Livros; Comércio
Varejista de Jornais e Revistas; Comércio Varejista de Artigos de Papelaria; Co-mércio Varejista de
Brinqpedos e Artigos Recreativos; Comercio Varejista de Artigos Eqportivos; Comércio VaÍcjista dÊ

Cosmsticos, Produtos de Perfimaria e de Higiene Pessoal; Comércio Varejista de Equipameno para
Escritório; Comércio Varejista de Artigos Fotográficos e pÍua Filmagem; Fotocópias;.. Comércio
Varejista de Eqúpamentos e Suprimentos de Informática; Confecges de Artigos do Vestuário;
Comércio Varejista de Calçados em Geral; Atividade de Sonorização e de lluminação; Comercio
Varejista de MaeÍiais de Constnrção em Geral; Come,rcio Varejista de Ferragens e Ferramentas;
Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pinturq Comercio Varejista de Mareriais Eléticos;
Comerrcio Varcjista de Materiais Hidníulicos; Comercio Varejista de Vidros Comercio Atacadista de
Rotrpas e Acessorios para uso Profissional e de Segrranga do Trabalho; Comercio Varejista de Artigos
de Tqegaria, Cortinas e Persian s; Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho; Comercio
Varejista de Tecidos; Comercio Varejista de Artigos de Armarinho; Comercio Varejista de Produüos
Alimc,ntícios em Geral; Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários; Comércio
Atacadista de Maquinas e Equipamentos para uso Indtrstrial" Partes e Peças; Comercio Varejista de
Plantas e Flores Nanrais; Impressão de Materiais pÍua uso Prúlicitario; Serviços de Prç-Impressão;
Senriços de Acabamento Gráficos, exceto Encadernação e Plastificação; Serviços de Gravaçâo de
Carimbos, exceto Confecção; Fabricação de Painéis e Irteiros Luminosos; Instalação de Painéis
Publicitarios; Fabricação de Irtras, Leteiros e Placas de qualquer material; Atiüdades PaisagÍyticas;
Comérçio Atacadista de Embalagens; Obras de Urbanização, Ruas, Fraças e Calçadas; Instalação
Hidráulica, Sauitária, e de Gás; tnstataçao e Manutençâo Elétrica; Instalação de Portas, Janelas, Taos,
Diüsórias e Armários Embrtidos de qualquer matedal; Serviços de Alimentação para Eventos e
Rece,pções, Bufê; Comercio Varejista de Pedras para Revestimento; Comercio Varejista (e lúareriais de
Constução em geral. Y

\
CLAU§I]LA SEGUIIIDA - Permane@m inalteradas as demais cláusulas e
colidirem com as demais disposições do presente contrato.

ó

qo



. ' ' DANIELE MELro DE C4MARGO & BUENO ITDA - ME

CNPJ: 17.525.45710001-12

E, por estarem assim justas e contratadas, datam e assinam em bês üas de igual

oúigam íelmente porii e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os termos'

tnsfumento em 03 vias de igual teor e forma'

. Tibagi, 09 de abrilde 2015.

Il'
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.GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTIL - SIARCO

CEBTIDÃO SIMPLIFTCADA Páqina: 001 / 002
CertiÍicamos gue as ÍnÍoÍmações abairo constam dos documentos arquivados nesta Junia Gomercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA. ME

Número de ldentiÍicação do Regi§tro de i

Empresas - NIRE (Sede) 
I

4't 20753235.A

EndêÍêço Completo (Logradouro, Ns e Complemento, Bairro, Cidade, UF,

i RUA HERBERT MERCER,72&SALA, cENTRo, TIBAGI, PR,84.3otrooo

Objeto Social
coMÉRcIo VAREJISTA DE ARTIGoS Do VESTUÁRIo E ACESSÓRIoS; REGARGA DE cARTUcHoS PARA EoUIPAMENTo
DE TNFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EOUIPAMENTOS DE ÁUOIO e VíOeO;COUÉnCtO
VAREJISTA DE MOVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMÉRC]O VAREJISTA
DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JOBNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELABIA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
coMÉRcIo VAREJISTA oE coSMÉTrcos, PRoDUToS DE PERFUMARIA E DE HTGIENE PESSoAL; coMÉRcIo VAREJISTA
DE DE EOUTPAMENTO PARA ESCRITÓNIO; COUÉNCIO VAREJISTA DE AHTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM;
FOTOCÓPIAS;COMÉRcIo VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENToS DE INFoRMATICA; GoNFEGçÕES DE
ART]GOS DO VESTUÁRIO; COMÉRClo VAREJISTA DE CALÇADOS EM GERAL; ATIVIDADE DE SONORIZAçÃO E DE
ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCTO VAREJISTA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMERCIO VAREJISTA OE MATERIAIS HIDRÁULrcOS; GOMERCIO VAREJISTA
DE VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓR|oS PARA USO pROF|SS|ONAL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEçARIA, CoRTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE PBODUTOS ALIMENTICÍOS EM GERAL; COMERGTO VAREJISTA DE PRODUTOS
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉBClo ATACAD'STA DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRTAL,

CNPJ

17,525.457|OOO1-12

PARTES E, PEÇAS; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA USO
PUBLICITÁRIO_; SERVIÇOS DE PRE-IMPBE_SSÃO; SERV!çOS DE ACABAMENTO GEÁFrcOS, EXCETO ENCADERNAçÃO E
PLASTTFTCAçÃO;SenVlÇOS DE GRAVAçÃO Oe CnnUBOS, EXCETO CONFEGÇÃO; FABRICAÇÃO DE pAtNElS E
LETREIROS LUMINOSOS; INSTALAçÃO DE PAINÉE pUBLtCtTÁRloS; FABBTGAÇÃO DE LETRAS, LETRETROS E PLACAS
DE OUALOUER MATERIAL; ATIVIDADE PAISAGISTICAS; COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; OBRAS DE
URBANIZAçÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAçÃo HIDRÁULrcA, SANTTÁRIA, E DE 9ÁS; ]NSTALAÇÃo E
MANUTENÇÃO ELÉTRrcA; INSTALAçÃO DE PORTAS, JANELAS, TEÍOS, DtVtSÓRhS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE
ouALouER MATERIAL;AT|VIDADE DE SONORTZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; SERVTçOS DE ALTMENTAÇÃO PARA EVENTOS
E RECEPÇOES, BUFE; COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMERCIO VAREJISTA DE
MAÍERIA|S DE CONSTRUÇAO EM GERAL.

Capital: R$ 60.000,00
(SESSENTA MIL REAIS)

Capital lntegralizado: R§
(SESSENTA MIL REAIS)

60.000,00

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administradorfférmino do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ

LUIZ RICARDO BUENO

054.701.87*77

- -----r---' MicroempÍêsa ou Prazo de DuÍação 
i

Empresa de Pequeno Porte I

(Lei ne 123/2006) |

I; lndeterminadoMicroempresa 
I

I

I

_l
Término do

Participacão no capital (R$) Esoécie de Sócio AdministradoÍ Mandato

30.000,00 socro xxxxxxxxxx

{//

Documento Assinado Digitalmente 30/05/201 6
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968. 1 701000í-99

Você deve instalar o certiÍicado da JUCEPAR
\^M^^, ir rntâ^ômêraiâl ôr 

^ôv 
h.rl.ê.lifi?2tl^

___--l
\
()

161339921.2

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.bÍ

e informe o número 163399212 na Consulta de Autenticidade

Consulia disponível poÍ 30 dias

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GEHAL

I

Píeridêncra da Repúblio
Cae Crvil

M€drda Provjsóriâ No 2.2m-2,
de 24 de àgorto de )001-

o

CURITIBA - PR, 30 de maio de 201 6



.êovrnruo Do PARANA
sECRETARTA DE ESTADo DA INDUSTRIA, Do couÉRcto E ASSUNToS Do

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

Continuação ceRnoÃo SIMPLIFIcADA Páqina: OO2t OO2
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA. ME

NatuÍeza Jurídica: SOCIEDADE EUpneSÁnll LIMITADA

Número de ldentiÍicação do Registro de
EmpÍesas - NIRE (Sede)

41 2 0753235'8

I

I

I

I

I

I

CNPJ

17.525.457t0001-12

Participacão no caoilal (R$)

30.000,00 soclo

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ

DA}.IIELE MELLO DE CAMARGO

060.332.759-í8

Último Arquivamento

Datai 1410412015

Ato: ALTERAÇÃO

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 163399212 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponÍvel por 30 dias

Mminislrador XXXXXXXXXX

Número: 20152560874

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

1 6/339921 -2

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

/l/
/§

rL

CURITIBA - PR. 30 de maio de 2016



DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO L

CN PJ : í 7.52 5.457 I 0001 -12
lnscrição Estadual : 90.6í9.

lnscrição Municipal : 2í6í6
End: Herbert Mercer, 728, sala, centro,

Fone:88179205
Gomerciocamargos.

Município de Cândido de Abreu- Paranâ Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 3412016.
Objeto: Régistro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTDA, CNPJ/MF n".17.525.45710001-12, HERBERT
MERCER 728 TIBAGI PR, declara, sob as penas da Lei, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

Tibagi,l5 de JUNHO de 2016

/'-'-b

.ü

f'""ià
§ffiry/

,c

Daniele Mello de Camargo
Sócia-Administradora



DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO L
CNPJ : 1 7.52 5.457 10001 -12

Inscrição Estadual : 90.619.968-82
lnscrição Municipal : 21616

End: Herbert Mercer, 728, sala, centro, Ti
Fone:88í79205

Gomerciocama rgos.vendas@gmai !.com

Município de Cândido de Abreu- Paranâ Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 34/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação Em atendimento ao previsto no edital de
PREGÃO PRESENCIAL NO. I9I2OI 6,

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no
presente certame.

Tibagi,l5 de JUNHO de 2016

I',
I

j/
õ

{,rI

oÀ.*>.
1..

9i'-.J

Dan-iêle Mello de Camargo
Sócia-Administradora



DANTELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA %fr-;l
CNPJ:17.525.45710001-12 ,'á{ 

- (à
tnscrição Estadual : 90.619.968€2 i§ "^ €a',

Cn Fone : 88 1 7 92051 327 5-2249

OUTORGANTE: DANIELE MELLO DE CAMARGO' RUA HERBERT MERCER 726' SOBRADO'

,BAcr-pR RG 80301766 cpF ooo.sãz.iàô-ra. - nAáô soctnl DANIELE MELL. DE

cAMARco E BUEN. LTDA, cNpJ ii.szs.qst/0001 -tíÉ9061996882, RUA HERBERT

MERCER 728 TIBAGI - PR 
:.

OUTORGADO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, RUA HERBERT MERCER 728 RG

| 08677 g45 lPR, e CPFMF : 07 31287 59 -20'

OBJETO: Representar a Outorgante em ticitações 
^^inar Áa^raranões oarticioar de set

'ODERES: 
Apresentar documentaçãô e proqslSs' 

-assinar 
declaraçÕes' participar de sess.es

públicas Oe aoertuia 
-áe 

Oocur"ntáião de riaOiritl-9,a,0 e Oe propostas' dar lances' assinar as

respectivas atas, registrar o"orr.náã., formular impugnaçoes' .inte.rpor 
recursos' renunclar ao

direito de recurso e àssinar todos orãio. e quaisque;ü;ã;átos indispensáveis ao bom e fiel

cumprimento do Presente mandato'

Esta procuração tem a validade de 12 meses a contar desta

Tibagi, 12 defevereiro 2016

uTABELIOI{AT
Tabelião: Cálio

Rua Frel Caudêndo. 4

P.econheço por sernelha
DANIELE MELLO
ver'dade. -

DE

Tíbagi, 12 de Fevereiro de 2O
Esc rêvente Jurementedà -

.:., ir,'r;1 IBbm,-.9RL3V.pPAAG-

I

\x

.rl

mARqo

Socia-Administradora

!rnol Rf 3,95 FRJ Rs ,99 Seb:R5,75 Íot.R$
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frs-=*Eldl0g

GNPJ í5.804.í35/OOOí -Íô7 - GAD/|CMS 90599733-52
Avenida Souza Naves, 97O - Sala 12 - Centro - lvaiporá- Pr.

F o n e/F ax 
Ífl,::Í, iá'1" ; lí:'" :." -

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCTAL No. 34120í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições
de equipamentos e suprimentos de informática, em
atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr. Leandro Sant'anna Beltrame portador da cédula
de identidade no. 13.435.804-8 SSP/PR, CPF no. 100.487.209-76,
como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo
rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar
lances, prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, ,
desistir de prazos e recursos, enÍim, praticar todos os atos necessários ao fiel , ,/
cumprimento do ,ffi.redenciamento. 

/, {
lvaiporã, 14 dejunho de 2016.
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'§ ',/J.,, 
-;',r') >=Si

\oê
Y&Y,
'..*í.'

Br-a@ 2 \zÉ p\'
s3\
EEE hg

! ?t: g3
É. õN
LU

ffi.§E
N

3<
(.):r
96

o=á
i;8Eaçe.i
:3Hp
ó &a=

ãê; H
=> 

5F+ of; uJA?_ço-
àss3
P1. o3ã.:
o o:a=
Ê frE HE-.á;PEe
sÊa ü3

3t 
ÊiÊóoY4
§xF

* unexar cópia fuynticadailr*trtéFr do Cre&Àciado.





§§4g§ilIJ
svtoN

3ü
vJ\lEI-I3flvr[/ffi so^resuoe ",:L:::"ffã" "fr .,'n'

ii 9!oz ap oqunÍ ap g1 'g6-9rodteil 
- ..-..,ul '9J noo '1eu16tlo

nho" 
a,aluo3 e3llglsolol erdgc aluasald v

(

/2

S;:';§r*fi )àiÇnórts#'



trlwd&io 60 or§€nlotvtÍÍaôto, htrliürir 6 CoínáÍoo Éírr,or
8a{r!frd! e throfrotyinmb dr proarçfo
Oagadt|lrlaíto lllosü ô Ragirào dc Cmarcro

REQUERIMENTO PE EMPRESÁRIO

JO§IANE GUEDES ROCHA DA SILVA

BRASíLEIRO

I t'xl ,l"-r
ELIAS BELARMINO DA SILVA

16/00t1995

Ato J

RUA MATO GROSSO

IVAIPORÃ

PETE8SON ROCHA DA SILVA

IVAIPORÁ

20.000,00

12.783.1264

CENTRO

( C}{^g Fitcât )
Arvidrri€ prnotpd

47 55-5tA2
tu,vKl sdos sggJÍ{úlõ,

17.21-1i04
47.41_Afi1

- t7.51-2fiA-' 4'.63_6,/01
47.53-g/00
47 89-0i01

Vinte MllReais

Comercio vârejisla de artigos de armarinho

, 47 61.0/03':, 4t S5-SIO3

25106/2012

PUBLiOUÊ.SE E AROUlVE"SE

Çr:&L"rí_yt\i-rdo

Comêrcio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Comêrcio varejista de Íenegens ê renamenta§
CottÚ*io wükÊa copca*laOo * 

"quhrrorrtos 
ô supÍimÉntôs de Inúan*&icacomÉrcro vareJisra dê bnnquedos ã"niõõiôãiiãiir".

comércio varefista especiarizado oE ereirooomJs]icos e equipamentos de áudio e vrdeoComêrcio varejista de sovenires, bijuterias u art"srnrfo,
Comércio varejista de artigos de pspelaria
Comercio varejista de artigos de carna, masâ e banho

ffitrírffi?f,.,+Tlu=â;tffi i*.urÍr Êrr Íni r: :VÂ /,/(,'
SEôÂSTIÀO MOrrA
secnernn,o oenÁ.

W
i'i$:,g:ÉF6'-'r

I

PETERSON ROCHA DA STLVA

PR í03.180.389-11

RUA MATO GROSSO

02i07t2012



§aarayE ar Ikre I ?r{mr lnFE. d. tr6túaet. í. trÊibtk.
aftúd. ar À..lmtelo r úrt,fieçrr
o.FllDld. a. t tlatro lrrtod.l a ]...l6tl.

REQUERIMENTO DE EMPRE§ARIO

(.\,c\

<Ii
,r/

7'

PETERgON RÔCHÀ OA SILVA

t uO O€ lrd)
Etlr{S BELARÍ\iINO DA STLVA JOSIANE GUEOE§ ROCHÂ OA §ILVA

12.783.125-.t ISSP I PR r 03 r60.3t9.1 I

[u^haiP^ao POR irgq 6 @rep.Çlo rqru N à.o fi l!!@ |

(16{Àll)Urlo tua tr. tlt )

RUA UAÍO GROSSO

^!ÍEÂ^CTO 
OÉ O^OOS (EXCETO NOMS E[,rpR€SÂÁr,1r]

PETERSON ROCHA OA SILVA . ME

15.804.r35Ã1001-87

AUTENTIC

LToEqTAO uOÇ,uS

SECRITAR!^ 6EqAT

IVÀIPORÀ

declaía. sob ar penes d! lei.
requ€í á Junla COmeÍClal dO

E6§i6,urc^
{CN E n.oi

.16 I 003

nào esteí impedido dê
Estado do Paíaná

exêrcer sliüdade am9Íe!ârig, guc nâo po!sul outro ícgirlío de ernpresário, e

0O qÂPlÍAl, (ro trl.q51
CENTO E VINTE MIL RFÁJS

.761003 COMERCIO VAREJISTÂ DE ÂRTIGOS OE PAPELÁRIA
1755fi2 COMERCIO VAREJISI^ OÉ ÂRTI§OS OE ARMARINHO
.72110{ COMERCTO VAFIEJ|STÀ OE DOCÊS. g^t S. 8OÍi,iBONS E SEMELHANÍÊS
4714001 COMÊRCIO VAFIEJISTA OE FERRÂGENS E FERRAMENTAS

,.756501 COMERCIO V^REJIST^ DC ARIIGCS OE CÂTIA. r4ES^ E BANHO
4751201 COMERCIO VAFIEJISTA ESPECIALIZADO oE EourPaMENÍos E SupFlrMENros p€ INFoRMATICA(76360I COMÊ,RCIO VAREJISTA OE ERINOUEOOS E AÂTIGOS RECREATIVOS
.7ô3003 COMERCIO VAREJISTA OE BICTCLEÍAS Ê TRCICLOS
{76360{ COMÉRCIO VARÉJISÍ^ DE ARIIGOS OE CACA PÊ§CA É CÂÀ.IPING
{763802 COMERCIO VÁREJISTÀ OE ARIIGOS ESPORIíVO§
.?33800 COUERCIO V^F€JTSIA E5PECIALI.ZAOO OE ELETROOOUE§TICOS E EOUIPAÀIÉNIOS OE AUOIO E VIDEO(CONTINUA NA PRÔXIMÀ PAGINA}

. '55 90?
4r?1 t0a
{7.{001
.7 55 503
{751?01
.763601
.763603
(coNTNUA)

DEFERIDO,
PUBLIOUE.SÉ E AÂQUIVE.SE.

uÀD.l,"rnui)-'
V ln di,l"rt l'ãl o,{', Al ner d;

ffi__/ r'.,(to.ra_ I
I

MÔouLo tNTEGR^ooR; pR120r500356a49 lll ilil ililtltilt fifl ! il]miltilII]t



PÊTERSON ROCHA OA STLVA

ELIiAS BELÂRMINO OA SILVA JOSIANE GUÊOES ROCHA DÀ SILVA

12.783 r?5- ISSP

RUA MÂIO GROSSO

A!rER^CAO DE oADOS (O(CETO nOMÊ eMPRES^Rri\1,

PETERSOT{ ROCI-I.Â OA SILVA. ME

ÂVENIOA SOUZA NAVES

CENTO E VINTE MIL RE,AIS

{O711OO COMEFCIO AIACÂOISTÀ OE MAOEIRÂ E PROOUTOS OERíVADOS
.7.TOO2 COMERCTO VAREJISTA DÊ MAOEIRÁ E ARTEFAÍOS
.530705 COM€RCtO A vAREJO OÉ pNEUMAÍICO§ E ÇoUÂ,noS-OE-An
95?9r02 CH^VETROS
{,§2100 CÔMERCIO VAREJISÍA ESP€CIALIZAOO OE ÊÔUIPÀMÉNYOS OE ÍELETONIA E COMUNICACiAO
.r56300 cortrÊRÇto vAÀe,Jrst^ EspectAl.rzÂoo oÉ rNSÍRTJMENÍOS MTJStCÂlS E ÀCg§sc)RtO§
9511800 RE.PARÂCÀO E MANUÍENCAO OE COMPUT^OORES E DE EOUIPAM€NTOS PERITERICOS
.72960? COMERCTO VARÊJISTA OE MERCÂDORI,{S gM TOJAS OE CONVENIENCIA
S'98603 TREIN§TENTO EM INFORMÂTICA
IET3OOI IMPRÉSSAO OE MÂIERI^L PÂRA USO PUELICTAÂIO
,í685ÍOO COMERCIO ATACADISTÂ Oü PROOUTOS §IOÊRURGICO§ E METALURGICOS. Ü(CETO PARA CON§TRUCAO
(coNÍlNUÂ NA PRÔXIMA PActÀlÀ)

l5.EO.. r35t000r {7
PÉL

r]

,r§
. lq{I^ coilERcnl. DO PAR t{AL AGET|CI REcloN^L 0E tvA,PORÁ
$ cERnnCooRE6tgrnoElit Ztjl03/2015I soB xúMERo:2otsle5{8f-5-' --' --;- _I prqro€sr,o: rytôi.àl-í. OÊ.z+ü3tito1gil^í)^

?t*4f

| '' tlttE8l'-o Bo§us t

: sÉcn§T^lrL\ GERA|' I

OEFERIDO.
PUBLIOUE.SE E AROUIVE.SE.

i'^zç
txmtu í. XEF a 2tqyE ln ma aa lrtarana. ú. trrolak.
tÉrü.rL tr idq§.íl, r tlilefi.lfat
Orta,iãstt ú faúrtr atrtmri.r. L-grr§a.

REeuERurrrENTo oE EMPResÁnto

NAIPORA

dêclarô, §ob ar penôt dr lei.
ÍGqueÍ à Junta Comcíclal do

nâo e3tôí rmpcdrdo dG

Eslac,o do P6Íâná

PR

crcícoí rliüdade emprcsária, quc nto portui oulro rcgislro dc êmprêtário, c

@o,go 0€ 
^rECOróúc^

(Crt^Ê FBuo

{78 1003

4 7636C.
. rOf,ôOZ
I 753900
{671100
.7{100?
,1530705

9520102
(CONTINUA)

1
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'w-3 w ru?rtwp {@pto a6 .Myar)
PETERSON ROCHA OA SITVA

ELIÀS BEUCRMINO OA SILVA JOSIANE GUEOES ROCI.{A OA SILVA

12.783 t2§{ l ssp l pn 1 03. 160.380.r 1

írqro F!rco.êo róm rcõ'oryt

ALTERACÂO
c2 r I ALrER^CAO O€ OIOOS {EXCETO NOllÊ EMPRES^ÂI^L)

PfiERSON ROCHA OA S'LVA. ME

Y{W W Wrr^t_ (tE trlql
CENTO E VINTE MIL REAIS

17571@ COUERCIO VAREJISTA€§PECIALIZAOO O€ PECA§ E ÂCE§SORIO§ PÂR.Â APÂRELHOS ELETROE,.Flll4 -rl 
so ooMgsnco. Ex c EÍo rx ron uÀlCÀ í õorüúNrc aceo

{773300 Çot ERcto vr,llEJtsTA OE ARTIGOS uEorcbs ionropEorco§
|u"uj:Pro":?§ERcro ^YAcAorsra 

DE uaourNÀi 
-ÀpaaEr-xos 

E EourpÀMeNTos eARA uso oooNro.MÉorco
161910? COMERCIO ATACADISTA OE ÂPÂÂELHOS ELETRO}IICOS O€ u§O PE§SOAL E OOMCST,CO.64J502 cotrERcro AÍÂcAÍ)rsTA oE BoLsÃ4. üÀs E A.RTloos 0E vTAGEMr754702 COM€RCtO vÂREJTSTA DE ARTTGOS Oe Córcxoanr.c
911?19! ?looucAo E pRoMocao oe s\Gúbiisi,ônirvos
{755501 COIYIERCIO VAR€JISTÂ DE IECIOOS
17E8OO2 COftíERCtO VAREJ|STA OE PLÂNTAS E FtoRÉs NÂÍiJRAIS(CONTINUA NÀ PRÔXIMA PAGINÂ)

13.80..133,0001-87

DEFERIOO.
PUELIOUE.§E E ARQUIVE§E.

'\#t,ilToH**P*, $mm
''r.tÍ13(-fl tã:ru t* 3t:.,,À

L,TEflÍAo OogU§
S€CRETÀRIA êEã^T

IVÂIPORÂ

declara. sob at
Íoqu€í á Junta

pênee da lei.
Comerclal do

nào e3taí impcdrdo de
Eltado do Psíânâ

leruô ú IEE a fa{s lrqtc.r ú. t[rtal(ra ca tagúCrg.L(eÊ a. t Gh.Eta. . atÀrtr..ía.
O.rffi6b ô ltüh lÀtd.rLl , tô!r.íJ!

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

ererc€í ttividâde empresârir. qu€ nâo posrui ouirô ralgiclÍo d€ o,11píêüáiroj

PR

,i
3i

h

ECOdôxE
lCrL^E íkú0

4r6 I 003

4752t00
.7 56 300
95 I 1800
.7:960i
85996ô3
181 3001
.685100

(coNTrNUÂ)

'fi
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t,t '\

Exnr.r(l úr lhn . atqru arrm ar tnl,lEt, ü. l.xrü|<r
tríd..t í. tsloillue lo . thDllílc.ra.
o.r.m€ aa t.rtrc lntoraartal t knt0rl.l!

ruAIPOEA

declôÍa. sob os penar da lei, nâo eslar lmpêdido de ercrcer
requeÍ à Junlr Co,nârclâl do Estado do Paranâ:

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

sliüdrde cmDreráda. quc nlü outro regiÍlÍo dc cmprcsário, c

€C(»lÔcrc^
(C\^f r',c.rl

{76r003

ÂL (rry a rtflo)
CENTO E VINTE UIL RÊAIS

l4IEgoo7 coMERcro vÀREJTsTA cE EourpAM:NÍos pAF^ ESCRtroRto
I47E9OO5 COMERCIO VAREJISTA DE PROOUIOS SAIiEANTES OOMISSANITARIOS
i{789OOI COMERCIO VAÂEJI§IA OE §ITVENIRES. EIJUIERIÁ§ E ARTE§ANAIOS
i.759801 COMERCTO VAREJ|SI^ DE ARTIGOS OE ÍApECdRlÂ. CORTIN.AS E PERSIANÂS
i.rr2!60 co,úÉRcro vaREJrSÍÂ oE COSMET|COS. pRoouTos oE pEnFUM^-R1^ E oE HtGIENÉ ÊÉssoÁ.l
{76I(b2 COMERCIO VAFIEJI§ÍA OE JONHÀ'S E REVI§TÀ§
.76t00r Gor,rERclo VAREJISTA DE LtvROS
{7{2300 COMERClo VAREJISÍA DE I'ÂIER!ÀL ELETRICO
176 1&0 COMÉRCO VAREJISTÀ 0E ARTIGOS OO V€STUÂRIO E ACESSORTOS
1812707 COMERCIO 

^Íâ.CADI§TA 
OE ROUPAS E ACESSORIOS PARA U§O PROTISSIONA

TRASALHO
iCONTINUA NA PRÔX'MA PÂGINÂ)

4757 l 00
/.77 330O
{86.t800
.6{9{02
.16.af,502

1t54102
9310101

(CONTINUA)

l

PETEÊ§ON ROCHÀ OA SILVA

ELIÂS 8EIáR'úINO OA SILVA
til.)
JOSIÂNE GU€DES ROCllÂ OA §ILVA

!03.'t60.3cs,r 1

l}ÉXr(}rOE (^;ryo,
12.733. r 25-.

(ÍFa 0. nErrçlo lüw |! oM6a úruI

RUA I,IÂTO GROSSO

ALTERACTO OE D^DO3 (ÉtCErO NOlrrE ÊUpÍrESAÊtaL)

PETERSON ROCHA OA SIIVA. ME

rw@u8o(.u ,t .k)
AVENIOA SOUZA NÂVES

lvÀlPOFlÀ I PR leRÂS[_

15 604.135/000l.E7

AUTENTICAÇÀo mOEFERIOO
PUBLIOUE.§Ê E AROUIVE.SE

rcruÀI!
,ql'ri4o íÊêlmerda

R.G ;873 525-2
'-{etc I r ra

SEGURANCA

ilÔDuLo INTEGR^DoR: pR1201500356849 lrI $t tüm[IilI lllII I lillililtltilI I ]t



taúrir aa llcru t fa!E{ lõrda ú. ?.rt!úansu ,. l.rübili.
l&ruir a. Ixlüaluçlr . f&nplía.êr
O.r.írFrto a. rtertm aÃtü]tt I túitr.Íto

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

ívÀTPORA

daclaía. sob as penar da tel, nâo ootar lmpcíido dc exerccr atlvidade amprerária, quo náo porrui outro íegillío de empíÊrÔÍio, e
roqueí â Juntr Com€ídal do Estado do Psraná:

!0069 t 
^ÉCO{ô{rC,

lcx^f rhot PROOUTOS Arilr:N:rCrOS

H
476 r 003

r§ oaJÉro
.7I2IOO COMERCIO VAfIEJISTA OE MERCAOORIA§ EM GERAL. COM PREOOMIHANCIA DE
MINIMERCÂDOS, MERCEÂRIÂ§ E ARMÂZEIT§
rô22oor sERvrcos oE ENcAoEnN^cÂo E ptAsTtFtcAcÂo
7731100 AUCUEL Og rÂ OUINÂS E EOUIPAT\TENTOS PARÂ ESCRIIORIO
.,,9'99 ÇOMERÇIO VÀREJ§TA D€ ARTIç()§ OE U§O O<)ME§TICO
.?..IOI9 COMERCIO V^FIEJISÍA OÉ MÀTERI^IS OE COI{§TAU§AO EM GERAL
.7{1§OO COMERCO VÂREJI§TA OE TINTAS E UATERIAIS PÂRA PINTURÂ
r713100 COMERCIO VÂRAJ|STA OE VIDROS
{74,I0O3 COMERCIO VAFEJIST^ DE TIATÊRIÂIS HIORÀULICOS
{330{99 OUÍRAS OERAS OE ACAB^MENTO DA CONSTRUCAO
(CONTINUA NÂ PRÔXIMA PÀGJIiÂ)

475550 l
.7Ê9002
a789007
4r89006
{7E900r
{73980r
r 7? 2500
íCONTINUAI

ô

PETERSON R@HA OA SILVA

ELIAS BELARMINO OA SILVA JOSI^N€ GUEOES ROCHA OA SILV^

I ?.7E3. I 25..
0E t.rirs)
r 03 r00.3c9.1 r

tlsq ft Frqaç& rffia rcorodr ryt

RUA MAÍO GROSSO

^l"rER 
C^O OE oADO3 (SCEÍO NO}.rE €umEs^nlAl)

toraE E{rREs^ii^r
PETERSON ROCHA OA §ILVA. ME

IVÂIPORÂ IPR IBRASIL

vÀtJÊ C4! CaPrÍÀi

1 ?0 0c0.00 CENT,) E VINTE MÍ[ RÉAIS

r 5.901. t 351000 1 -87

tl

EXCLUSIVO DA J

OÊF ERIDO
PUBLIOUE.SE E AROUIVE.SE.

l Rglatora tf nrü: rt

?0t5

L'gERTAD BOGUS

§EC[,EÍARI,\ o€ftÂl

uÔDULo TNTEGRAooR: pR1201500356819 ilr llil m]tililtllillI lil]tutilil Iilt



,w w ÊrpãESAÂlo {lqiylto ,m aô.uttutt}
PfiER§ON ROCHA OA SILVA

ETIAS BELÂRMINO DÂ SILVÂ JOSIANE GUEOES ROCI-IA OA SILVA

r 2.rt1. i25-. I ssp

^!?€R^CAO 
0E 0^DO8 ($(CETO NOüg ErapnÊ§^À!{r)

PSTERSON ROCHÂ OA SILV^. ME

AVENIOA SOUZA NAVES

.]30402 INSTALACAO OE PORTÂS. JAN€LAS. IETOS. OÍVISORIAS E 
^RMARIOS 

EMBUIIOOS ÔE OUÂI.QUER MAr LhIÁL!í200c FAARTCACAO OE ARTTGOS oe sÉnaer-xe-nÀle;<cero EsouADRTAS331399E MANUTENCAO e nepeReceó oÉ rrrÀourxes ÀÉARrrHos E uArERrarS ELETRTCOslll9lp ,x5_1a1,1çÂo E MoNTAGEM oE Eourpeuer.lJoi eu cen qL
J320s0r sERvrcos oe MoNTÂoeu oe uoüers oãôuiiouen MAÍERr^L

r 5.804.1 35/0001 I 7

l@ rb tÊ"mn)arrrrr.ôtr!üfl ai

OEFERIOO.
PUBLIOUE.SE E AROUIVE.SE.

@
/ P&latoía

?§ü4t

I 18EÍ{"TAD EOGUS

§ECR€I^ru G{Ít^r

Ir 26703/20r5
úe'ài"*0,.Âa

l*ü.á. ar ItaE . ,.qeq lntnr aa ,iltóaet. ar l.ÉDâo$..ií&L dl i.etqth{& r lLnrn .í}e
D.r.nnntg óa ttf{!úc lmIt.t . hng.*|.

sob ar pensr da lei, náo ee taiGpeoiOo
Junla Comorclal do Estado do paraná:

REQU ERIMENTO DE EMPRESÁRIO

de êreÍceí atividade cmprcrárla. quc n

PR
MAIPORA

dêclaía.
requtr à

OÉ AI
tCC»roslc^

lC{ E rncrt

476 1 003

é76 ! C02
4761 0O!
I 7. ?300
128 | 100
46{ 2702
{71 ? 100
1822801

(coNIlNUÂ)

illÔoULo tNTEsRAooR: pR120t5o03s6849 lll ll[ lllt]tIil[ H[ r il]tütllltI I nt



NÂIPORA

declaíâ, sob rs penâú da lel,
Íequ€í â Junla Comeíc,al do

nâo estaí impedido do oxÊícêr
Ertatlo <lo Príaná:

tstruía Cr Lsc t ?tl§a lõrnaa !. ,nrda*L d. r.rúuts
L3rurta Cr ltÍleacr.laa . l§rrltr.f&
O.|.,rmíilo l,t fugrrw trrtartría, a l6t t§a!

REQUERIMENTO T}E EMPRESÁRIO

PR

ativldada GírUpÍ!t qu! nâo Potrui outío reglrtro dc

Ecoióutcâ
{CtAt rb00

.76 I 003

7713 1 00
.7 59809
1i4{099
.r4 I 500
a?.3'l0o
(?14003
.330109

(coNTrNUA)

-t

6orrj.o rrelr u .,. nbrrt a lar)

PÊTENSON NOCHÀOÀ SILVA

ELIAS BÊLÂRMINO DA SILVA JOSIANE GUÊOES ROCHA DA SILVA

1 03. 160.389- I 112 781 r25-. 1SSP I PR

l{^ íIOGR^OOURO u. n. .L l
RUA M^TO GROS§O

^LrtR^cAo 
oE oÀDo§ ÍÊtcEro rpuE EupnEs^RlÁl)

PETER§ON ROCI{Â DA SILVA. MÉ

AVENIO^ SOUZA NAVES

j &&anq 1 I
lcEr.iÍRo

r5.80.. l 351000 l.E7

, ." -. l.r'. /' /.

AUTENI,l
( 6 urrlv:

, Rcl.!lOíJ

'*;:l
irPrl ra I

uÍrtRTÂo g06us
§ECRETAR!( GERAT

í@qi-c-*entne,,

uôoulo TNTEGRADoR: pRl 201 s00356s.9 ilr lriltilmtililttilil I lilümtil[ Illl



l*otrff aa ttD . t.lw !htr. ú fq|.aftlr í. i.pUE.
Fdaft aa l.atât{Éa ar{rraa*h
D.rMfr{r .. fo|.ataD h7rÍ.t . raa.tctô

(..: .t(\
7 r^\1'l

"/v
REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

quc nlo portui Oulro dc emprorârlo, o

IVÂIPORA

dccrlÍr, rob * panitótiã[mõEiã; dc cxcrcrr
ÍoqucÍ a Jyí{. Comorclrl dc Ertrdo do pirrnó:

(Cx^E Fror)

.78 I ooJ

.3SO{O2
23.20O0
33r3990
3329§90
332950r

ELIAS BEIJRMINO OA SILVA JO§IANE GUEDE§ ROC}IA OA §ILVA
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Wletro e Papelaria Peterson Rocha da §ilva
GNPJ í5.804.í35/OOOí -87 - CAD/IGMS 90599733-52

Avenida Souza Naves, 97O - Sala 12 - Centro - lvaiporã-
Fone/Fax (431 3472 5236 - 3472 34OO -

e-mai l:studantil@hotmail.com
ANEXO IV

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pResENctAL No. 34/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento à
Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇAO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABtLITAÇÃo

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO pRESENCIAL no.3412016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente ceftame.

lvaiporã, 15 de junho de 2016.

ilu
\
Y

Peterson Ro[na da Silva
RG 12.783 .125-4

cPF 103.160.389-1 1

kY
* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

Fl5.804.13S/0001-8il

PETERSON ROCHA DA STTVA' ME

tffiô8B?â§âffie70sAIÂ12

L 
rverPonÂ Pr J -i



Wl,t
Fone/Fax (431 3472 5236 - 3472 34OO -

e-mail:studantil@hotmail.com
ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pnesENctAL No. 34/2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa PETERSON ROCHA DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ no 15.804.135/0001-37,
sediada na Avenida Souza Naves, 970, sala 12, centro, lvaiporã- Pr,, por intermedio de
seu representante legal o Sr. Peterson Rocha da Silva, portador da carteira de identidade
no 12.783.125-4 SSP/PR e do CPF no 103.160.380-11, DECLARA, sob as penas da Lei,
que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo
usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de2006.

lvaiporã, 15 de junho de 2016.

V
Peterson *\, da Silva

RG 12.783 .125-4
cPF 103.160.389-11

Is.so+.r3s/ooor-87-l
PETER§ON ROCHÂ DA §TLVA. MB

AVENITIA SOUZÂ NÂVES, 970 SÂIÁ r2
CENTRO-CEP 8ót70-{r00'

L ryÂIPoR.Ã pR 
J

-il

':iM*Ieml*sllf§F*Avenida Souza Naves, 97O - Sala '12 - Gentro - lvaiporã. Pr.
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DlSTRlBUlDoRADEARTlGoSDÉFApELARlALUNARDELLlLTDA.-W
§EGUNDA nlrEnnçÃo coNTRATUAL Fts. 01/09
t r'JPJ ?ü.595.374/000í -04
NIRE 412078s2532

PEDRO JOSE DE FREITA§, brasileiro, natural de Lunardelli, Estado do
Paraná, casado, com regime de çasamento de comunhão parcial de bens,
maior. rrascido err 27 de Março de 1978, empresário, portador do CPF.
ü16.82ü.739-64, e da cédurla de identidade RG-PR 6.887.012-7; expedida peto
rn:trtutç çje rdentificação do Estado do Paraná, emitida em Curitiba - PR, em
3ü107l1gg3; residente e domiciliado na Rua, Minas Gerais, g50, térreo, centro
etn Lunardelli - PR, cEP. 86.935-000 e PêTRlclA FRANÇA LUZETE DE
FRElfA, brasileira, natural de Lunardelli, Estado do Paraná, casada, Çom
regime de casamento de comunhão parcial de bens, nascida em 02 de
Dezentlrro de 1980, enrpresária, porladora do cPF. 032.246.599-04 e da
il,:;iLila de ldentidade RG-PR, 7.575.fia-Z; expedida pela secretaria de Estado
de Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitíba FR, em 03/1212014;
residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, 950, térreo, centro, em Lunardelli

- PR, CEP 86.935-00CI; únicos socios componentes da sociedade empresaria
qlre gira sob nome ernpresarial de DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - MÊ, coín sede na Rua Minas Gerais, 950,
centro em Lunardelli - PR, CEP 86.935-000; consoante ao contrato social
Ceviclanrente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob N'
412A7892532, por despacho em sessáo do dia 02 de julho de 2014 e
posterlormente sua última alteração contratual devidamente arquivada na MM.

Junta Cornercial do Estado do Paraná sob n' 20147517672 por despacho em
sessâo do dia 341fi12014.

§uÀW;Asociedadegirasobonomeempresarialde
prsTRrBullpoRA pE ARTtGos DE pApEL.A,RlA LUNARDELLI,LTDA - ME
CLÁUSULÂ SEGUNDA. A sociedade tem sede e fora na Rua Minas Gerais,

95ü, terreo, centro, em Lunardelli * PR, CEP 86.935-000.
gLASULA TERCEIRÂ,: O objetivo social é de:
ffiVAREJI§TA DE ART}GOS DE PAPELARIA;
4761.0I01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS;
4 i61-Ü/02 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS;
4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINOUEDOS E ARTIGOS
RECREATIVOS;

J
IlIt/

JUNTÀ coMERcrÀÍ, Do EsrÀDo oo pm-etÁ - sEDE

CERTIFICo o REGISTRo E.r( 25/O2/2OL6 L0:27 SoB N" 201606L782O.
pRorocoLo: 160617820 DE 22/02/2OLO. CóOreO Oe vnnrrrcaçÃo:
PR16051?820. NIRE: 41207892532.
DISTRIBUIDOR,À DE ÀRTIGOS DE PÀPEIÂRIÀ LI'I]ÀRDELLI LTDÀ - ME

Libêrtad Bogus
sscRgu(Rre epRÀL

crrRrrrBÀ, 25/02/2OL6
m. enpresafaeil . pr . gov. br

fica sujêito à compÍovaçáo.dê sua_autêncidadê nos rêsPêctivos Portais-

/

\

r

À validade deste documento, sê imprêssê,



DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA. M
§EGUNDA ALTERAçÃO COTTRATUAL Fts. 02t09
cNPJ zCI.595.374i000í -04
NtRE 41?07892532

4782-8IOA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS;
4755.5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
BANHO;
4754-7102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;
4781.4fi0 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E
AÜESSORIOS;
4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO;
4759-S/99 COMERC]O VAREJI§TA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
PESSOAL E DOMESTICO;
4V 82-2fi1 COMÊRC|O VAREJTSTA DE CALÇADOS;
4772.51A0 COMERCIO VAREJISTA DE ÓOSNAÉrICOS, PRODUTOS DE
PERFUMARIA E DE HIGIENE FESSOAL;
4721-1104 COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS Ê
SEMETHANTES;
4782.2102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
4732-6100 COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
8O2O.O/OO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
SEGURANÇA;
4756-3/0Ü COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS E ACESSÓRIOS;
4757-1t00 COMÊRCtO VAREJTSTA ESPEC|AL|ZADO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARÂ USO
DOMESTIC0, ExcETo INFoRMAT|CA E COMUNTCAÇÃO;
8219-9/01 FOTOCOPIAS;
1ü22-9/01 SERVTçOS DE ENCADERNAÇÃO E PLAST|F|CAÇÃO;
4741-5IOO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
PINTURA;
4330-4/04 SERVTÇOS DE ptNTURA DE EDtFiCtOS EM GERAL;
4744.0101 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
4744.0103 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS;
4712.1/OO COMERCIO VAREJISTA Df MERCADORIAS EM GERAL, COM
PNEDÜfu.IINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIA;
4789-0/05 COMÉRCIO VAREJI§TA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSAN ITARIOS;

I
JIrNrÀ coMERcrÀr, Do EsrÀDo oo pnn-auÁ - SEDE

cERTIEIco o REGISTRo EM 25/O2/20L6 LO:27 SoB N" 2OL6O6L782O.
pRorocoLo: 160617820 DE 22/02/2OLS. CóOreO Or WnrrrCaçÃO:
PR160617820. NIRE: tl1207892532.
DISTRIBUIDORA DE ÀRTIGOS DE PÀPEIÀRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ - ME

Libêrtad Bogus
spcnnrÁnrl cÉn-er,

cuRrrrBÀ,23/02/20L6
wm. émprêsafacil . pr. gow.br

À validade dêstê documênto, se impresso, liêa sujeito à comprovaçâo de sua autencidadê nos respêctivôs portais
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA. M

SEGUNDA ALTERAÇÃo CONTRATUAL Fls. 03/09
GNPJ 20.595.374/0001 -04
NIRE 41207892532

47 51 -2tO1 COtt4ERCtO VêREJ IS,TA ESPEC IALIZADO DE EQU IPAMENTOS E
§ u PRt MÊNTô§ Úr irqronrrnÁr-rcÂ;
4;163-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
8219-9/ee PREPARAÇÀO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
ESPEC IALIZADOS DE APOIO ADMI NISTRATIVOS;
478g.OI9g COMERCIO VAREJISTA DE CIUTROS PRODUTOS;
4755.5fi2 COMERCIO VAREJISTA DÊ ARTIGOS DE ARMARINHO;
4723-7 rcA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
4530-7/03 COMERCTO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
Í:]ÂRÂ VEiCULOS AUTOMOTORES;
6 1 90-6/9s OUTRAS ATTVTDADES DE TELECOMUNICAÇÓES;
1813-0/99 IMPRESSÃO OT MATERIAL PARA OUTROS USOS
4753-9/OO COMÉRCIO VAREJ ISTA ESPECIAL1ZADO DE
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO
41224tA2 |NSTALAÇÃO r MANUTÊNÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
coNDrcloNADo, DE VENTTLAÇAO E REFRIGERAÇÃO
47 54-7 IO1 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
8211-3100 SERV|ÇOS COMBINADO§ DE ESCRITORIO E APOIO
ADMINISTRATIVO
CLAU§ULA QUARTA. O capital social de R$ 10,000,00 (Dez mil Reais),

dividido em 1CI.000 (Dez mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente

integralizado enr nroeda corrente do Pais, fica assim distribuído entre os

sgcios:

qLAU§uL-À_AUlt'tTL. A ãdúinistiáçao oa sociedade será exercida pelos

sccios PEDRO JOSE DE FREITAS e PATRLCIA FRANÇA LUZETE-DE
FREITA§, Çoln poderes e atribuiçÕes de administradores autorizados ao uso

do nonre empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse
social ou assunrir obrigaçÕes ve.ia enr favor de qualquer autorizaçâo dos
cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imsveis da sociedade,
sern autorizaçáo çlos outros sosios (art. 997, Vl; 1.013, 1.015 e 1.064,

cü12ü02).

JINTÀ coMERcrÀr Do EsrÀ.Do po pmaHÁ - SEDE

CERTIFICo o REGISTRo E,Yr 25/02/2016 L0:21 SoB ÀI" 201606L7820.
pRorocol.o: L6O6L182O DE 22/02/2OLe. CóOreO DE VERTFTCÀÇÃO:
PR160617820. NIRE: 41207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ - ME

Iôr
/
i

Socio Quotas §/o Capital

PEDRO JOSE DE FREITAS 5.000 50,000á 5.000,00

I4I1§lAl§â§Ç4 IuzEru or rnrw
TOTAL

5.000 50,00% 5.000,00

10.000 1 00% 10"000,00

//

Libertad Bogus
sscREri(Rrl eÉRÀr

cuRrrrBÀ,25/02/2oL6
m. empresaf acil . pr. gov. bt

fica sujeito à comprovação-dê sua-autencidade nos têsPectivos Portais.À validade deste documento, se impresso,



DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA
§EGUr{DA ALTERAÇÃO COTTRATUAL Frs. 04/09
cNpJ 20.595.374/0001-04
NrR§ 41207892§32

CLAUSULA SEXTA, Os administradores declaram, sob as penas da lei, de
que não estão inrpedidos de exercer a adrninistração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenaçâo crinrinal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
pfrblico au por crinre falimentar de pr,evaricaçâo, peita ou suborno concussão,
peculato ou contra a econofilia popular.contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo,
fe pública, ou a propriedade. (art. 1.011 parágrafo 1o e 2u, CCl2002).
CLAUSULA SETIMA, Em consonância com o que determina o artlgo 2.031, da
Lei numero 10.406/2002, os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar
e consolidar o contrato social, tornando assirn sem efeito, a partir desta data,
as cláusulas e condiçÕes contidas no contrato social primitivo e de,mais
alteraçÕes contratuais que, adequado as disposiçÕes da referida Lei numero
1ü.406/2002, aplicáveis a este tipo societário passa a ter seguinte redação.

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA. ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO COT{TRATUAL Fts. 04/0e
G NPJ 20.595.374/0001 -04
NIRE 412CI7892532
coN§oLlDAÇÃo

PEDRCI JO§E DE FREITAS brasileíro, natural de Curitiba Estado do Paraná,

casado, corn regime de casamento de comunháo parcial de bens, maior,
nascido em 27 de Março de 1978, emprenárlo, portador do CPF. 016.829,739-
64, e da cràdula de identidade RG-PR 6.887.012-7', expedida pelo instituto de

identificação do Estado do Paraná, emitida em Curitiba - PR, em 03/1UZAM',
residerrte e domiciliado na Rua Minas Gerais, 950, térreo, centro em Lunardelli

PR, CEP. '86"935-000 e PATRICIA FRANÇA LL{,íETE DE FRE-ITAS,

brasileira, natural de Lunardelli, Estado do Paraná, casada, com regime de

casamento de colnunhâo parcial de bens, nascida em 02 de Dezembro de
1980, ernpresária, portadora do CPF. 032.246.599-04 e da Cédula de

lclerrtidade RG-PR. 7 575.17O-2; expedida pela Secretaria de Estado de

Sugurança Publrca do Estado do Paranà em Curitiba PR, em 03fiA2AM',
resiclente e clorniciliada na Rua Minas Gerais, 950, tér'reo, centro, em Lunardelli

PR, CEP 86.935-000; unicos sócios cornponentes da sociedade
enrpresaría que gira sob nome empresarial de Dl§TRIBUIDORA DE
ARTIGOSDE PAPELARIA LUNARDELI-I LTDA - ME, com sede na Rua

JUÀrrÀ coMERcrÀr, Do EsrÀDo oo p.an-urÁ - sEDE

CERTIFICO O REGISTRO E]Nr 25/O2/2OL6 tO:27 SOB N" 2OL606L7A2O.
pRorocoLo: L6O6L782O DE 22/02/2OLS. CóoréO or VenrrrCaçÃO:
PR160617820. NIRE: 4L207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PAPELÀRIÀ LUNÀRDELLI LTDÀ - ME

dl

À validade dêgte docunento, Bê irnpresso,

Libertad Bogus
sscRErliRre eÉRÀr,

cuRrTrBÀ, 25/02/2OL6
wrr. empresafacil . pr . gov . br

fica sujêito à comprovaÇão dê sua autêncidadê nos lesPectivos Portais.
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNAROELLI LTDA. ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls. 05/09
cNPJ 20.595.374/0001 -04
NIRE 41207892532

Mirras Gerais, 950, centro em Lunardelli - PR, CEP 86.935-000; consoante ao
çontrato social devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do
P;,iiãrra sob Nu 412ü7802532, por despacho em sessão do dia 02 de julho de
2ü14 e posteriornrente sua últinra alteração contratual devidamente arquivada
na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 2Ü147517672 por

despacho em sessão do dia 3A|QD014.
CLÁU§ULA .PRIMEIRA, A sociedade gira sob o nome empresarial de

DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ OE PAPELARIêJiUNARDELLI LTDA - ME

CLÁUSULA §EGUNDA, SEDE E FORO: A sociedade tem Sede C fOrO NA RUA

Minas Gerais, 950, centro, Município de Lunardelli- PR, CEP. 86.935-000.
CLÁUSULA TERCEIR.A: O objetivo social ê de:
4761-OIO3 COMÉRCtO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
4761.0101 COMERCICI VAREJISTA DE LIVROS;
47Ü_Afiz COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS;
4763-GIO1 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
RECREAT|VÜS;
4762.8100 COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS;
4755.5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ART:GOS DE CAMA, MESA E

BANHO;
4754-7102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO§ DE COLCHOARIA;
4781-4IOO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E

ACESSORIOS;
4789-OIO7 COMERCIO VAREJTSTA DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO;
4759-8199 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
PESSOAL E DOMESTICO;
47 B2-2t01 COMÉRCIO VAREJTSTA DE CALÇADO§;
4772-5IOO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE
PÊRFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
4721.11Ü4 COMERCIO VAREJISTA DE DOCES. BALAS, BOMBONS E

§ÉMELHANTES:
4782.21CI2 COMERClO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGIM;
4732.6/00 COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTÉS;

JUrrrA coMERcrÀL Do EsrÀDo po parauÁ - SEDE

CERTIFICo o REGISTRo ÊN 25/02/2OL6 L0t27 SoB No 2OL6O6L782O.
pRorocoLo: 16061?820 DE 22/02/2OLS. CóorOO Oe WnrrrClçÃO:
PR150617820. NIRE: 4120?892532.
DISTRIBUIDOR.À DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LI'NÀRDELLI LTDÀ - ME

r-l

/

Libêrtad Bogus
SECRETÀRIÀ GERÀÍ.

ctRrrrBÀ, 25/02/2oL6
m. ernpresafaêil . pr. gov. br
sujêito. à comprovação -de sua_autêneidadê nos rêspeêtivoa portais.

JUifi,q C0r\ÀEnClAt
ErO FÂtürtü

À validade doatê docunênto, sê inprêsso, fiêa
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PA.PELARIA LUNARDELLI LTDA.
sEcuNDA ALTERAÇÃo coNTnATUAL Frs. 06/09
c N PJ 20.595,374/0001 -04
NrRE 412078§2§32

NIE

8O2O-O/OO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
SEGURANÇA;
4756.3/0Ü colvÊRcio VAREJISTA E§PECIALIZADo DE INSTRUMENTOS
MUSIÜAIS E ACESSORIOS;
4757-1t\Çt COMERCTO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
AÜE§§CIRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO
üoMESTTCO, EXCETO TNFORMATICA E COMUNTCAÇÃO;
8219-9/01 FOTOCÔPnS;
1822-9n1 SERVTÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTTFTCAÇÃO;
4741.51AÜ EOMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
P I NTU RA;
4330-4/04 §ERVIÇOS DE ptNTURA nE EDIFICIOS EM GÊRAL;
4744-Ü/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAM§.NTAS;
4744.0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS;
4712.1/OO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENT|CIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIA;
4789-0/05 COMÊRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DÜM I§SANITARIÜ§:
4751.21CI1 COMERCIO VAREJISTA ESPECIAL1ZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
4763.6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS;
4789.0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS;
4? 55.5102 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
4723-VfiÜ CÜMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
4s30-7/03 COMÉRC|O A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓR|OS NOVOS
PARA VEiCULOS AUTOMOTORES ;

61 90-6/99 OUTRAS ATTVTDADES DE TELECOMUNTCAÇÕES;
1813.Ü/99 IMPRESSÃO OT MATERIAL PARA OUTROS USOS
4753.9/OO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ÊLETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEÔ
4322-3t02 |NSTALAÇÀO E MANUT§NÇÃO DE STSTEMAS CENTRAIS DE
coNDtcroNADo, DE vENT|LAÇÃO E REFRTGERAÇÃO

AR
/

/r/
úil

,l

\

I
JIrNTÀ coMERcrÀr Do EsrÀDo Do PÀRÀNÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/O2/20L6 LO:.27 SOB N" 2OL6O6L1820
pRorocoI,o: 160617820 DE 22/02/2OLg. CóOreO OU VenrrrCaçÀO:
PR150617820. NIRE: 41207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ - ME

Libêrtad BoguÉ
sscRErÁRrÀ, eÉRÀr.

cuRrrrBÀ, 25/02/2OL6
m. empresafacj-I . pr. gov. br

A val,idade dêstê doêurentor aê inpreseo, fiêa sujêito à comprovação de sua autencidadê nos respectivos Poltais.



DISTRIBI..'IDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls, 07/ü9
cNPJ 20.5s5.374/0001 -04
NtRE 41207892532

4"i54-7tü1 COMERCTO VAREJT§TA DÊ MÔVEIS82114rcA SERVIÇOS
COMBINADOS DE ESCRITÔRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
CLAUSULA QUARTA O capital social de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais),
dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente
integralÍzado em moeda corrente do PaÍs, fica assim distribuído entre os
socios:

$í;':-.w
Socio
Éronô iõ

Quotas a/o Capital

)SE DE FREITAS 5.000 50,0070 5.000,0CI

rRAlrEA fuzçr§--ps"rry5lT*s _ jlqq !"9q9:'_ 5.000,00

§jq0_0 -[":90CI/:
10.000,00

PATRICIA
f-----*--*--- - "- "

. TOTAL

Ç

/1,(

atividades em 10 de Julho deCLAUSULA QUINTA, A sociedade iniciou suas

2.014 e ser prazCI de duraçâo e indeterminado.
CLAUSUIi\ SEXTA, As quota são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica

asseEurado, ern igualdade de condições e preço direito de preferência para a
sua aquisiçâo se posta à venda, Íormalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente. (ar1. 1.056, art. 1.057, CC120A2)

CLÁUSULA SETIMA A adnrinistração da sociedade caberá ao socio "PEDRO
JOSE DE FREITA e FATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITAS" com os

poderes e atribuiçÕes de administradores autorizados ao uso indivÍdual do

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse

social ou assumir obrigaçÕes sela em favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros bem conro onerar CIu alienar bens inroveis da sociedade, sem

autorização do outro socio. (artigos 997, Vl; 1.0'13. 1.015, 1,064, CC/2002)
CLAUSULA OITAVA, Ao término da cada exercicio social, em 31 de

dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial

e do balanço de resultado ecônomico, cabendo aos socios, na proporção de

suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)
CLAU§ULA nA§§, Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio

._Ir _,IrÚII
IJUNIÀ coi,rtRcl,tt II oo r*narux I

sünial. ps socios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) /
quando for o caso. (arts" 1071 e 1A72, § 2o e art. 1 .078, CCl2002). ./

k /'t v,
I

JIrNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo oo pmlNÁ - sEDE

CERTIFICo o REGISTRo EM 25/O2/2OL6 L0127 soB N" 2OL6O6L7820.
pRorocol,o: 16061?820 DE 22/02/20L6. CóOICO OU wnrrrclçÃo:
PR160617820. NIRE: 4L201892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPEIÂRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ - ME

Libêrtad Bogus
sscRErÁRr.A oeRÀr

cuRrTrBÀ, 25/02/2OL6
www. empresaf acil . Pr. gov. br

fica sujêito à comprovaçáo-dê sua_autêncidâdê nos !êsPêctivos Portais.À vafidadê dêatê docrento, 8ê inPrêsso,
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OI§TRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA
sEGUNüA ALTERAÇÂO COt{tRATl".lAL Fls. 08/09
cNPJ 20.595.374i0CICI1 -04
NIRE 41207892532

CLAUSULA DECIMA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de

suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do

capital social. (art. 1 .052, CCl2002).
CLAU,SULA DÉClMA,.,AiF.lqElB4, Os sócios poderão de comum acordo, fixar

uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposiçoes
reg u lamentares pertinentes.

CLASULA DÉCIMA SEGUNDA, Falecendo ou interditado qualquer socio, a

sociedade continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz.

Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s)

telnanescenle(s), o valor de seus haveres será e liquidado com base na

situação patrimonlal da sociedade, à data da resoluçâo, verificada em balanço

especia lnrenie levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em

qLre a sociedade se resolva em rêlação â seu socio (art, 1 .28 e ar1' 1.031,

cc/2002)
CLAUSUI-A.pEÇlMA TERCEIRA, O administrador declara, sob as penas da

lei, de que não estão impedidos de exercerem a adminÍstração da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem

sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cârgos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou §uborno,

concussâo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de

consunro, fê publica, ou a propriedade, (art. 1.011, § 1o CCnAA2l.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA, üs sócios poderão de comum acordo, abrir e

fechar ou outra dependencia, medíante alteraçáo contratual, assinada por

todos os sócios.

lvai - Paraná para 0 exercício
resu ltantes deste contrato.

Fica eleito o foto da comarca de São João do

e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes

.,I'NTÀ COMERCIÀL DO ESTÀDO OO PENET.TÁ - SEDE

CERTIFICo o REGISTRo Eit' 25/O2/20L6 tO:21 soB Nô 2O|6O6L7A2O.
pRorocoLo: 16051?820 DE 22/02/2OLS. CóoreO Or VenrrrCeçÃO:
PR160617820. NIRE: 111207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LUNÀRDELLI LTDA - ME

Libêrtad Bogus
sscREri(Rra esRÀl

cuRrrrBÀ, 25/02/2OL5
m - emprêsafacil . pr . gov. br

fica Eujêito. riL compIgyaCão -dê sua_âutêncidadê nos respectivos Porteis.À validade dqctê docunento, sê imprêsêo,



DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA. M
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fts, 09/09
cN PJ 20.595.374/0001 -04
N|RE 41207892532

E por estarem assinr justos e contratados, levram, datam e assinam o presente
instrurnento ern 03 (três) vias de igual teor e forma.

Lunardelli,2i! aneiro de 2016

4§ôr;

w,

RO JOSE DE FREITAS

PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITAS

\/

JlnrrÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do PÀRAIIÁ - sEDE

CERTIFICO o REGISTRO Elri 25/02/2OL6 LO:27 SOB N" 201506t782O.
PROTOCOLo: L6O6L782O DE 22/02/20L6. CODIGO DE VERIFICÀÇÃo:
PR160617820. NIRE: 4L201A92532.
DISTRIBUIDOR,A DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ - ME

Libertad Boqus
sncnstiÁRre eeRÀr

cuRrrrBÀ, 25/02/2AL6
uwr . empresafacj.I . pr . gov. br

ü

n
IlutlIA C&rÁÉRClÀt

tlQ PÀf;Át'll§

À validade dagte decmento, sê improsso, fica sujeito à comprowaçâo de sua autencidade nos respectivos Portâis.



DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - MEcNpJ20.5e5.374/0001.04 INSCRTÇÃoesiÀôuar-go.eoa.ffiz.si'
EMAIL patriciaf lfreitas@hotma il.com

Município de Cândido de Abreu_ paraná
Licitação Modalidade: pREGÃo PRESENCIAL N". 3412016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos esuprimentos de informáúica,em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

---)
-r"

XS"ôui/\;- ( /Iv
'il ''"O -:i

>.- -. J

3)u
Y

Declaração de que cumpre prenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de pREGÃo PRESENCIAL no.
3412016' DECLARAMoS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação no presente certame.

Lunardelli/Pr, em 15 de Juúo de 2.016

9í) térreo - centro - Lunardelli- pr. CEp 86.935.000
Fone (43) 3478-1626

José de Freitas, casado, empresário,
iciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/pr

CPF: 0 I 6.829.7 39-64 RG: 6.887. 012-7
Cargo: Sócio Gerente

Rua minas gerais,



DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA. MEcNpJ 20.5e5.374/0qq.04 rNScRrçÃo ÉsiÀôuÀIõõ]oa.noz.sz
EMAIL patriciaflfreitas@hotma il.com

Município de Cândido de Abreu_ paraná
Licitação Modalidade: pREGÃo PRESENCIAL N". 3412016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos esuprimentos de informática,em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTINARDELLI
LTDA ME, cNPJ/tr4F n". 20.595.37410001-04, RUA MINAS GERAIS, 950, cENTRo
LLTNARDELLI/PR, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o
regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar 123/2006, de 14 de
dezembro de2006.

Lunardelli/Pr, em 15 de Junho de 2.016

,)

.t'

-4'.-' -t' \--4

' Nonre: Pedro José de Freitas, casado, empresário,

i-- domiciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/pr
CPF: 0 I 6.829.739-64 RG: 6.887. 012-7

Cargo: Sócio Gerente

,X'ilfi âfiH,Lifl iâll'f"'i'-i
20.s9s.374/oool-04- - - R. Minas Gerais, 950

CEP: 86.935.000 - l.rrnarrlelli ' PR

\u4,1
Rua minas gerais, 950 térreo - centro - Lunardeili- pr. cEp g6.93s.000

Fone (43) 3478-1626
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páqina: 001/ 002
nesta Junta Cornercial e são vigentes

CERTIDÀO SIMPLIFÍCADA
Certificamoe que as Ínformações abalxo constam d9s documentos arquivados
na clata da sua expedigão.

DISTRIBUIDORA DE ARTIG9S DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME
Natureza JurÍdlca;

161222141-O

ltffi flililllliltil llilillililill ilil t

IVAIPORÁ - PR, 04 de abÍil de 2Ot6

.LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL k/

1

Número de ldentificação do Registro de
Empresas . NIRE (Sede)

41 2 0789253-2

EL1"Í-".9 9. 9ollp_t eto ( Log ra d o uro, N " e c om p r@
RUA MINAS GERAIS, 9SO.TERREO TERREO, CEúTRó, LUruÀNOCU-I, PN, AC,SáS.OOO

Data de lnício
de Atividade

1010712014

4761'o/03 coMÉRolo vAREJlsrA oE ARTtGos DE eAnELARTÂ; 4761-orol couÉRclo VAREJrsrA DE LrvRos; 41614102coMÉRclo vAREJlsrÁ DE JoRNAts E REVTsTAS; 4763-6/0í couÉRcto vAREJrsrA oE BRrNeuEDos E ARlGosREcREATIvo§i 4762-8too coMÉRclo vAREJlsrA oE Dtscos, ôó§, õv-oó Ê ilrAS; 47s5.s/03 coMÉRcto vAREJrsrADE ARTlGos DE CAMA. MESA E BANHO; 4754-7toz coMERcto vAiEJtsrA DE ARTtcos DE coLcHoAR tA;47814t00coMÉRclo vAREJtsrA DE ARnGos oo veórüÀnrô-Ê AêÉãdá'rc.,-c'iiôoàz coMÉRqo vAREJrsrA DEEQUIPAMENTOS PARÂ EscRlrÓRlo;4759-8/99 coMÉRcto vAREJETh DE ourRos ARTtGos DE uso pEssoAL EDoMÉsrrco; 4782-2to't coMÉRcro úans.rrÀin óÉ ôruçeoos ;4ztz-st0,ocôuÊàã'ió irÀ;ú:;sri #;à;ir?;i}i:,PRoDUros DE PERFUMARIA E DE HIGIENE p,ESSoAL; ttzt-ito+ cõneicró üÃiiÉlrsiÀ tàõóêãs-, ãiüs; '
BoMBoNs E SEMELHANTES;4782-2t02coMÉRcto vAREJrsrA DE ARTtcos DE VTAGEM; tzsz-eloo ôôúÉàÉrovAREJlsrA DE LUBRIF|êANTES; 8020-0/00 ATIVIDADES DE MoNtroúúÉúio-oe sÍsrEúAs DE sEGuúNçA; 4756-sroocotuÉncro vAREJtsr-A EspFqnLlzADa DE lNarRuMENros MUstcAs E ÁõÉsÉóãôã;lisllrlüiãoMÉRCto
VAREJISTA EsPEclALlzADo DE PEçAS E AcEssóÉlos PARA APARELHoS Et-ETRoELETRônrcos pARA usoDoMÉsrrco, ExcEro rNF_o. jllrÁIlc4 e corvrur,rrõÃçÀ§ âiiõ-'siôii;ióãõFiAT;'ràiils,-rri.ilii;;r"oç;;
ENCADERNAÇÃo E PLAsrlFlcAçÃo;-474r-5100 coúÉRôro veii.risra-ol1'r.jias e MArERtAts pARA pINTURA; a''.-
4/04 sERVIÇos DE PINTUM DE EDIFÍclos EM GERAL; 4144-otol coúEnórô vaREJtsrA DE FERRAGENs EFERMMENTAS; 4744-0/03 coMÉRclo vÂREJtsrA DE iaereRrlrs HIDRÁuLtcos; azri-vooêoúÊÃàiõ'venE.lrsrA DE
MERCADORIAS EM GERAL, coM PREDOMtNÂncn, oE PRoDUTos ALtMÉNTíCtos - MINIMERcADo E MERcEARTA;
478e-0/os coruÉncto vAREJISTADE pRoDuros sANEANTEs oonrssÀHirÁnios; eisr-zloi óôrraÉÀciõveREJrsrAEsPEcrALrzADo DE EeurpAMENTos E supRrmENroa ôàNFõilüílcA ii'eã-i7ôzcônlECciõüÃHÉiism oE
lliJ9.9-s-EgtoRr-lVos; 82íe.e/ee PIEPARAÇÃo DE DocuúÉNiôs É §iàviõós EspEctALrzADos DE Aporo
lPll'IlsJ$'ly9-9;-1i.9?:0/9! gomERcro vAREJrsrA DE ourRos pnooúio's; lrsà-sioz Cotae-nlro üÁàe.rrsrA DEARflGos DE ARMAR|NHo 4723-rN0 coruÉncro VAREJISTA DE BEBIoAS; maó-zroi óóúÉnôión vene.ro oe eeças
E AcEssóRlos Novos pÁm veÍcur-o§aúiôúài'ones; orgo-orsíõuinqõ ÀrrvroADEs oE rELEcoMUNrcAÇÕES;
1813-0/99 lrupnEssÃo oE MATER|AL PARA ourRos uso§; Bo2o-o/or - aiviôaoes DE MoNtToRAMENTo DE
!l!IEÍúÂs DE SEGURÂNçn eteraôNtco; 47s3-9/00 coMÉRcro vAREJrsrA ESpEctALtzADo oE ELETRooôruÉsrrcos
E EQUIPAMENTOS DE Áuoto e-víoeo; a32z-3t02 rNsrALAçÃo e mmureruçÃo oe srõiÉúas cer.rrúis oE ln
coNDlcloNADo, DE VENTILAçÃo e n:rntoERAÇÃo; 4754-Ttol coMERcro vAREJtsrÂ DE MoVEts: 8211-3too
SERVIÇOS COMBINADO§ DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Gapltal: R$ í0,000,00
(DEZ MrL REATS)

Capital lntegralizado: Rg 10.000,00
(DEZ MrL REATS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei no 12312006)

Microempresa

Prazo de Duraçâo

lndetermÍnado

no Capital/Espécie de Sócio/Adminlstraderfférmino do Mandato TéÍmtno do
Nomê/cPF ou CNPJ Particloacão no caoital íR$i i.oj"r" o, socio AdministÍador ffi

ÃUIEíIIIC'
& @ó aàin 6 MrS 1ô. 3ô e p re, V 8ó.

& b E#El &72ílZM.u.@ á .
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REGrsrR-o.gy11.-D-EI^§3'lr'=i,?3 E%lii8" E pRrv_Arvo DE cASAMENros,rrurenorçÕEs E rurELAS DA courncÀoe ióío ité5õi^"'
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5g030-oo, João pessoa pB

Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) eZqq-Sqlq
http://www. azevedobastos. not. br

E-ma il : cartorio@azevedobastos. n ot. br

CERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oÍicial do Primeiro Registro civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de Casamert"i, út"roúões e Tutelas com atribuição de autenticar ereconhecer firmas da Comarca de João Pãssoa Capital oo esiáoo dá paraÍba, óm virtuoe etc...

certifica com base na Lei 8935/94 - arl.7o - 
1nc. V, que_o(s) documento(s)em anexo é reproduçãofiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticiáade através do Códigode Controle e Autenticação abaixo.

O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 11t0612016 às 19:43:22 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

â_"!9_rq digital acima, garante que este documento foi gerado para DISTRIBUIDORA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME ; emitido através do site do Cartório
Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1". d; Mp
2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: 07tO4t2O17 às 14:SS:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:514202

Código de Controle da Autenticação:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b902ceae8cÍ286399dd2d,
0675e4240ac937 1ec267 1aegg847c3ae2e6384f27e0909da87f354346621 f9b25585dd
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REcrsrRo-.c^ry!-L-D-E-l'rd3,lrH,?3 
E%t?+S. E pRrv_A1vo DE 6ASAMENros,rurenorçôEs E rurELAs DA coMARcA of róÂo ÊeéõõÀ"-'

Av. Epitácio pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5g030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-ma il: cartorio@azevedobastos.not. br

500307041 6 1 4201 40000-1 a 500307 041 61 4201 40000-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

PlÉ§dürdl dr F!firàrh*
çffrcÍti

itdlor Pmàüir l{.. 2.!0lh?.
ú.24d.roôüt8ll-

r*"sHr*ffiám**a



ua[a oa consutta i u / / uo/ zu ro
s Identificação do Contribuinte

CNPJ : 2O.595.374/OOO1-O4
Nome EmpTesaTia| : DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
LUNARDELLI LTDA - ME

e Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde
o2lo7l2oL4

Situação no SIMEI: trtÃO optante pelo SIMEI

s Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

6nções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

s Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

m Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacíonal: Não Existem

s Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

:lique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

. -,lll*l":l:'"' I

/



I'ROCURÁÇÃO

OUTORGANTE:

É" 
o'à''

';)rrc /" ' ';''Y
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

cNpJ20.sos,374/0001.04 rruscntçÃoESTADUALs0.668.467.sz
EMAIL patriciaf lfreitas@hotmail,com

DISTRItsU|DORA DE ARTTGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA MÉ, firma estabelecida

na rua MINAS GERAIS no g50, nacidadede.LU,NARDELLI, Estado PARANA,.inscrita no CNPJ

sob no 20.595.374tA901-04, com seus atos arquivados na JUNTA COOMERCIAL DO

PARANA * AGÉNCIA NACIONAL DE IVA|PORA soO no 2A147517672 do dia 30112t2014.

neste ato representade por seu sócio gerente PEDRO JOSE DE FREITAS. BRAS|LEIRo,

CASADO, EMPRESÁRlO. CPF no 016.829,739-64, Cêduta de ldenridade nn ô.887.012-7,

SSPPR residente e domiclliado na rua M|NAS GERAIS, no 950, na cic,lade rie LUNARDELLI,

Estado do PARANA

OUTORGADO:

y't',

NERTON CÕRDEIR@3 BRÍ\SIIEIRO, SOLTEIRO, VENDEDOR, CPF

Cêdula de ldettidãde #4.101 .777-5 SSPPR residentê e

APARECIDA DALCOL No 164 na 'cidade cie LUNARDELLI,

OBJETIVO e PODERES:

n'556.853.669-49,

dorniciliado na RUA

Estado cio Parané

Por este instrurnento panicular e na r.nelhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui

seu bastante pr.ocur.ador, o outorgado, para o Íim especial de, promover a participaçáo da

outorgante em licÍtaçôes públicas, ooncordar com todos os seus termos, assistir a abertura de

propostas, fazer impugnaçôes, reclamaçÕgs, protestos e recursos, fazer novas propostas,

rebaixar preÇos, conceder clescontos, pretâr caução, levantá-ias, r:eceber as importâncias

caUcionadas ou de:positadas, transigir', desistir e praticar todos os atos necessários ao

cumprimento do 'presénte rnandato, oenstituir pr:ocurador com pocleres 'aci judicia' e

substabelecer corn ou sem reserva de poderqs.

Lunardelli, 20 de março de 2015

I ..,

{*-e{;,016.82
Nome Pedro José de Freitas

Rua minas gerais, 950 térreo - centro -

1)

!) - velôí Tôtêldó Ato: R$ 2.99
V Contira os dados do ato em: https://selodigital
MÍãndá evdóôd

Tilrb.

Í odctô DE RÊGrs1Ro clv[ oas pÉssoA$ (aIU&$
E TÀBELb[ÁÍO 0€ f,ôÍÂS - CódlÍúCP 06jm'0

tta.-q.!{l*!I9 Í!-r*SfÍ'lf l:,I{:.1}i^}-ri:f .!:$ILn*11
"" - " **:"1 *' :*7[uiiã"nTiêâôãô Diôiiil' " - - -- -

!b E@r@ qdn iE âibs r;, 3dd Pft . v E! l I e su aa tr,Y*ar e.gvlos a An. 6 hc xll
e UAddtt.)àmà áuàdó. Drâ*nlâ ihàqnn, di!lrollDda, Íêqdilç3o íd

Fone {43}3478-1
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO MEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMÉNÍóÊóEITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

lurenóté'ó-e-s e rÚrÊul§oa coMARcA oe loÃo PESSOA

Av.EpitácioPessoa,ll45BairrodosEstados5SO3O-OO'JoãoPessoaPB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244'5484

Àttp ://www' azevedobastos' not' br

E-ma i I : cartorio@azevedobastos' not' br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oÍicial do Primeiro Registro civil de Nascimentos e

óbitos e privativo O" óaú."ntos, lnterdiçà"t 
" 

Tutelas com atribuição de.autenticar e

reconhecer firmas o, óoÃàr", de João pâÁiáa capital do Estado da Paraíba, em virtude etc"'

certifica com base na Lei 8935/94 - art' 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

fiel do original que me foi apresentado e neste ato'confirmo sua autenticidade através do código

de Controle e Autenticação abaixo'
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em0710612016 às 1144:30 (hora de Brasília)'

Achavedigitalacima,garante.qYe-99!e.d,":umentofoigerad-oparaDlSTRlBUlDORADE
ARTtcos DE pApELA'RiÃ r-ur..innoEllt iióÃ - ME ; emitido através do site do cartório

Azevêdo Bastos, o" áàiáo 
"óm 

a LegistaçáJreoárat em vigor Art 1o' e 10o' § 1o' da MP

2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 01/09/2016 às 13:01:36 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:421498

Código de Controle da Autenticação:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
- -- 

"tt*et 
do site: http://www'azevedobastos'not'br

CHAVE DIGITAL

bObdccT 1 b6694531 ce63ef2cae

9c3482240ac937 1ec2671ae998a7cáaeãeóãã+zceer o 1.98,bÍa772aÍ4e2e53944fb93c1



PRIMEIRO REGlsrRo clvlL DE NASCIMENTo E óBtTos E pRtvATtvo DE cASAMENTos,
lrureRolçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe loÃo pessõÀ

RepúgLlcl FEDERATTvA Do BRASTL
ESTADo oR pIRIíeI

cARToRto azevÊoo BAsros
FUNDADO EM 1888

Av. Epitácio Pessoa, 'í145 Bairro dos Estados 5go3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http : //www. azevedobastos. not. br
E-ma i I : carlorio@azevedobastos. not. br

500301 09í 51 255000921 -1

vlr
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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mniaradô üq tlournvolsmÊnls. lnôürrir Ê CÕrndÍ(íô ErttíioÍ

RUÂ SÀNTOS DI,jMONT

lcaã.i.,tro
JARDIM JOANA D'A8,C

AHPO }IoURÂo

I roo.ooo, oo
lcoo.óÔÍx.trvw
lffi-^

{Cu! feÍ}

'i ? 61- 0,/0 3
e§arM

4?61-010r
tB22-9/99
181 3-0/0i
{7{1-5/00
{74?-3,/00

OEFERIOO.
PUBLIOUE.SE E D

},OTTA

lloat (I ügfia ir. e,
COMLINHÀO PARCTAL

JULro pERsJBÀ cÀRALUz lsonre LUZIA pEREIRA cÀRALUZ

I 3-0{ -1 98 5

I.'ISS TOLÀNDÀ P§REIEÃ

JÂ,8DI!: LÂÊ. P§.RÀNÃ q? tr1<-'rtn

dêclare" sob as penas da lei, nâo ôstâr.hpÊdHo ds exsrssr atiirHâdo âÍnprêsária, que náo poosui outro rsglstÍo do
empresário e requar à Junta Comerciel do prrrnt:

r.P. GÀRÀLUZ - r'18

r".406

8? 300-00ú

CÍ:M T4IL RE,ÃÍS

coMÊRCro vÀREJilirA DE PÀPELARTÀ, LIVRÀRIA, pRcsuros sRÀirco§ :,ã Toao$ c§tIPo§, Co§r§eÇÀo Dí, BÀN§ER§, rÀrxÂ§ E coNl-tCÇoES De cÀMIscTF-S,COM§RCI$
DE TtI.ITÀ§ IMOBILIÀnIÂ,S, MÀTEÍ{IÀIS ELETRICOS, COMERCIO VAREJ]siA OE
ARTIÇÔ§ DÊ AAI'tÂ&IN}IOS ET,' GERAJ, E ÀRTIGOS PÀRA PR§§ENTES INCLUII.!ÚO-§§.
EMBI\LÀG§N§, MÀ?§§IÀrs DE LIMPEZÀ, HTGTEN§, tôuÇÀs, P§.oDU?os MsTA:;u&tIcô§
Ds USo DoHÍ§?rco§, ourRos PRODUT0S Do §EN§RO E CoMERclo vARsJIstÀ s§
UTILIDADES DOMESTICAS,COMERCTO VÀREJISTA DE FERRÂGENS E EERIlÀI"IENTÀ§,
COI,:E!{CIO VAREJI§TÀ §E IIOV§IS. §M GERÀL,!'AQUINAS,
PP .r!$,g8tt&!rÇÂ, ELETRô-SLE?RONTCô§. COMERCTO vÀR
EIÉ?RODOT'E§{ICOS E CQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

P§CIÀLIAÀ§Ô §ã
{763601 BR]§QUÊ0ô§ §

ü .29g. 1,r$/000126í.3i -03-2005
^§:Yr{q 

a^TrPêLo r@r,irÊ$ r:L(Íb

(-r, ;lr:?. 7 -.§

1 0-0 1 -20r 3

',"Q/i."i
r,...iÍ J

,r.

"i4

§ECR§TÁRO GÊR^t



BRÀ§ILENRÂ

Í{ÀÔ PARCIAL

JÜLIO PE&EIRÂ 6À,|IÀLUZ sónre luz:n PcRETRÀ cxnalt/z

13-ô4-1985
ffit,WíEr
?. 604.34s-0' I sssP I PR 643.??8.039-33

reU ÂWW.ú.!*)
RUÀ T''I§S YOLANOA PEREIRÀ

declara, sob as penas da lei, não eslar impedido de exercer atividade empresâria, que nâo possui outro registrs de
empresário e requer à Junta Çomercial do ?erene:

r.P. 6ÂnÂL$3 - t4§

§AN?Õ§ §ür'{üN'í

JÀRDIM JOANA D'AN,C t? 300-000

CEM !,IIL R§ÀI§

§1ÀTERIAIS rEDÂ§OüICO§, {530?03 CbMERCTO VAREJISTA DE pÊÇÀS ü ACESSORIOS
IIOVO§ PARÀ VE]:.CULC)§ AU?OI{OTORES, 4?32600 COMERCIO VÀREJISTA :)[
LUBRTFICÀNTE§ PÂRA U$O ÀU?OI'ÍO?IVO E PA&À OUTROS LISOS,.l?51202 !{iCÀRÇÀ §
REI-íANUFÀTURÂ DE (ARTUCHO§ §, TÜNNER, PÀRÀ EOUIPA"!,4ENTOS DE I}ITOÊMÀ'TICA,
{?44099 COMERCTO VÀRãJI§TA 0Ê MÀTÊRIAIS DE CONSTRUÇAO CIVIL, 41636üâ
COMERCIO VAREJI§?À D§ A§TIG0§ §§PORTIVOS, 4642102 COI{ERCIO ÀTÀCÍ{DI§tA
E ROUPAS E ÀCE§SORIO§ FÀ§Â U§O PROTISSIONÀL E DE §EGURÀNçA DO TRÀEALIIO

. 4?]3300 COM§NCIQ VAREJISTA OE UOVEIS , EQUIPA}'ENTOS M§DICO§
ICOS E ORTOp§§ICOS, {7??500 §O}IERCTO VAREüIS!À DE CO§METTCOS,

4729699 COI.{ERC]O VÀREJI§TA §§ TROOOTO§ ÀLTI.IENTICIOS EM GERÀL.

i 00 . 000, 0ô

4755-5/02
1159-8/ 99
474{-0l01
4754-7/01
4 ? 51-2l01
{?53-9/00

3t-03-2003 .558/000r-69

Í ,1.' ,rÇ,7*"'* { * r.*g
mr^ üArâwrt§Á

10-01-:ü13

\,"..::

ú

tltrhlàlo iro DarGnvolÍmônlo. }ldúltrtr I coÍnàdo E!íáior

}.,OU§ÁÔ

PÂR*U§O

- .,)
qf

:/

PÂ 8RÀ5IL

rr!'

i'1
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üüzXA PSREIRA GÀRÀLUZ

043.778.839-33?.604.3{s-o I sssp I PRt3-04-1985

MÍSS YOLÀNDA PEREIRA

8?305-350

ffiúrimpedidodsexeroerativlladeempresária.quenâopossuioutroregistrode
empresârio e raqueÍ à Junta Comerchl do eara4,

â7300 -4 I 0

CEM PIlt REAI§

vAREiTIsTA DE PAPEIARIÀ,LIV§,ARIA, pRoDUTos cBÀFIeoS DE ToDos os

TIPos,coNFEcÇAoD8BàNN§R§,rÀIxÀ§§co§pECçoE§DECÀJ'lIsETA§,coMERCro
OP TTNTES I}TOBILIARIÀS, MATER.IÀIS EIJETRICOS, COMERCIO VÀRE''ISTÀ DE

ARfIüO§ DE À§MÀRIN}IOS ET'I GERÀL E ,âRTIGOS PÃ.RÀ PRESENTES INCLUI}íD§-SE

EMBàI,ÀGENS, MATERIÀI§ DE I,Il.lPEzÀ.HI§IENE, LouçAs,PRQDUT0S It{ETÀtURclcos

DE I'SO DOMBSTICOS, OUTIO§ PRODUTO§ PO SENERO E COMERCÍO VÀREJISTÀ DE

UTTI]IDÀDE§ DOTd§TICAS,COI'{§RCIO VAR§JISTÀ DE FERNÀGENS E T'ERRÀME§TÀg'

COMERCIO VAREJI§TÀ DE MOVEIS EM GEÊÀt,MÂQUINÀS,EOUIPÀ}iI§NTO§ E MÂT6RIA1S

DE I§rORMÀTICÀ, &LEIRO-ELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA tr§FtrCIÀL:ZÀDO DE

DE ÀÜDTO E VIDEO, {?636Ô} BRI§QUSDOS E

100 .000, 00

416L-0/0X

{?61-0101
!822-9 / es
1813 -0,/01
474t-5lOO
41t2-1/AO

07.299.55S,/0001-6931-03 -2005

.SE E ARQUIVE.SE,
I --.

-)
----1lÍiTirT§?lÍiFÍ.itFtlÔ r o
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TJT;M;T'** ,UNTA

WSlddrüffift|
13 -04 - 1985

@ q!Üffi u
7.60{.3,15-0 | srsp I pn 0{3 .778 .839-33.

MISS YOLÀNDÀ PEREINÀ

873 05 -350

dshrs sob as penas da lei, náo estsr impêdido de exercer atividade empresária, que nâo possui outro registro de
smpasáfu e reguerà Junta Comercial do perana:

. P.. GÀRÀI,UZ - },íE

§À§Ío§ DUUO§r

B?300-480

rÀrs pEDÀcocrcos, 4530703 cotíERclo VAREJTSTA DE P§ÇAS I AC§§SORIOS
PÀRÀ VEICI'LOS ÀUTOMOTORES, 4?32600 COMERCIO VAREJTSTA DE

LÜBRÍFICA!.I?§§ PARÀ USO ÀUTOMOTIVO E FÀRA OUTROS U§O§,4?51202 RECARGA E'
R§MT,NUFÀTI.T§,A DE CÀRTUCI{O§ E ?ONNEII PARA EQUTPÀ}ÍSNTOS DE INT'ORMATICA,
4?44099 COMERCIO VAREaTIS"A DÉ l'rÃTERrÀr§ D§ COII§TRUÇÀO CTVIIJ. 4763602
colrERclo vÀRs$r§TA DE ÀRTTGOS E§pO:tTIvo§, 46421A2 COMIIRCTo ÀTÀCADTSTÀ
DE ROUPÀS r eCdSSOmO§ PARA USO PROr'I§§IONÀL E DE SECURANÇÀ ÊO TRAtsAIi!{o
EPT, 4??3300 COMERCTO VAREJISTA DE MOVEIS , EQUIPAMEMTOS HE»TCOS

ODOI{?ICO§ E ORTOPEDICOS. 4??2500 COMERCIO VÀREJIS?À DE CO§MET"ICOS,

4129699.COMERCIO VÀREJI§TA D8 PRODryTO§ ÀITüENTICIOS EM §EÊ.âL,

100 .000, 00

47ss-5/02
{?59i-8/99
{?{4- O/01
4154-7 / 0L
47st-z/ot
{?53-9,/00

taocotrDêt§raüÍoiJriÁtt B

3t-03-2005 o? ,299. ss8/oo01-69

'-'7 -

RG 1.Â5?.§?? 'pÊ

fi .:rj:..jp.:i:

renücacao utoltat
r 7'k&. v ô!, aí . §2 d. LdÉdbrd 6.93ít 994 . 
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. P. GARALUZ-. ME

sr.ÀêtÊsáI,

{761003

47§'lü01-l&ls§
1SJ300t
4741600
4y423S0
4755502
475§8§9
$§Nrfi{uÀ)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRtMEtRo REGISTRo CIVIL DE NAScTMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERólçÕes r rurelAs DA coMARcA DE JoÃo PEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

óUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e

reconhecer firmas da Comarca de João Póssoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em2510112016 às 07:29:17 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

OOOOSOT O7gafd94Í057f2d-ÔteOOcOSOOgOae5f852ff00e1 709d7424af7íd5ee7eÍ4b2d2b8c01 659b2571 f002894
4c529eac167ec1 eÍbe0781 38397fabba902e2a3e1 ef83c501292Í904í7854870edfb

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F P GARALUZ ME e emitido

através do-site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art ío.

e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até:22t08/2016 às 03:52:58 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 417034

Código de Controle da Autenticação:

38432108í51114470629'1 a 38432108í 51 1 14470629'6

A autenticidade desta certidão poderá ser conflrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Y

'fi

Pro*írÊnci! da Râpúblícú i
Cu OYI I

tâ.dlíâ PB'óÍB x o 2.2úo-â. I
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORTO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRo REGISTRo cIVtL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av, Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83)3244-5404 / Fax: (83)3244-5484

http: //www. azevedobastos. not. br
E-mail : carlorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s)documento(s) em anexo e reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade atraves do Codigo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em2510112016 às 08:37:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005bí d734fd94fO57Í2d69fe6bc05b630ae5f852Íf00e't 709d7424af7Íd5ee9d77a80d8d71Íd0713d7 e7c962b
Oad599eac1 67ec1 efbe0781 38397fabba902eeab59420ac51 0b98583681 Í5d43cf90a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F P GARALUZ ME e emitido
através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1o.

e 10o. § 10. da MP 2200101.
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r.P. GARALUZ. ME

PROGURAçÃO

Campo Mouráo, 01 de §etembro de 2015'

zíõ""à;''''g.J (..

^^qi
§ri:>- ''t)
\.';c. :>/'

Por este instrumento particular de Proçuração a F.P. GARALUZ' ME', com sede na Rua Santos Dumont

no 1406, centro, Camú üourào - Pr, interiii no CI(ÉJ/MF sob o n,o 07.299.553/0001-69 e lnscriçâo Estadual

n.o 9033370+qz, nelie u1À ,*pr*uentaaâ poi ánü Éroprietário, sr. Flávio Pereira Garalua, portador da

cedula de ldentidad" n.o z.ooa.3*ço e ciF n,o 043.778.839-33, nomeia e constituiseu bastante Procurador

o Sr. Lueas Florwak Mschado, portador ua beoula de ldentidade n,o 10.256.071-0 e cPF n'o 094'591'529-

ãg, .õ* .àrifài.;;dil;àãi.= pro representar a F.P, GARALUZ ' ME^, com poderes para tomar

qualquer decisão durante todas as fases dã ucitaçao, inclusive apresentar proposta e declaração de

atendimento oo. reúüiio" õ;;úititaçao em nome úa outorgante, formular verbalmente nova§ propostas

de preços na(s1 etapãã ce hnces, ddisür;prássamente dã intençáo de interpor rêcur§o administrativo,

manifestar-se imediata e motivadamentg a iniençao de interporqcúrso administrativo ao final da sessâo,

interpor rêcurso administrativo, assinar a Ata da sóssão, prestar tàãos os esclarecimentos solicitados pelo(a)

pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes-ao certame em nome da Outorgante' inclusive

,rsi'na; Çoniratos de Fornecirnento e demais documentos referente a licitaçôes'

A presenta procuração é válida até o dia 31112/2A1à'

Por ser verdade, firmo a presente declaraçâoi para que oe produza os efeitos legais'

.$$
,S'.jrt'

/\ Fr1Y\tr I r.+") -i\, l;i
t\

6z .299 .5 58/ooo 1- 6il
F. P. GARALUZ. ME

RUA9\NTOS DUMONT, 1406.CENTRO ,

L ar soo-aeo - cAl','lPo MouRÁo -PR J
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PRIMEIRO REGISTRO cIVIL DE NASCIMENTo e ÓaIros E PRIVATIVo DE cASAMENTOS,"U"**.-
rnrenorçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe uoÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83)3244-5484

http: //www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

ceRrroÃo DE AUTENTTcaçÃo DlcrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Codigo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0211212015 às 15:32:03 (hora de Brasília).
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A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F P GARALUZ ME e emitido
através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1o.

e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 04/09/2016 às 04:14:39 (Dia/Mês/Ano) /
/

Codigo de Controle da Certidão: 422069 /
Código de Controle da Autenticação: 
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F.P. GARALUZ - [[E
Ruâ Sentos Bumônt, 1406 - cêtltro

Cep: 87.300-480 - Gampo Mourão - PR
Fone: (4413016-2725 - 3O'16-2724

CNPJ: 07.299.ít8Í{X}01-69 - lnsc. Est. 9033370447

ANEXO II

túunícípio de Cândido de Abreu- Poronó

Lícíroção ÂÂodolidode: PRE6Ão pRgsENcrÁL No. 3412016.
Objeto: Registro de preços poro futuros e eventuoís oguísíções de

eguípomentos e suprímentos de ínformótico, em otendímento à Secretorio
lutunicipol de Soúde

Corto de Credenciomento

fndicomos o Sr. LUCAS FLOP,CZAK MACHADO, portodor do cédulo de

identidode n". !0.256.077-0, Órgão expedidor SESP/PR, CPF n". 094.59t.529-
29 como nosso representonte legal no Lícítoçõo em referàncio, podendo

rubricor ou ossinor documentos (hobilitoçõo e proposto), monifestor, dor lqnces,

prestor todos os esclorecimentos de nosso proposto, interpor recursos, desístir
de prozos e recursos, enfim, protícor todos os otos necessátaos oo fiel
cumpri mento do present e Cr edenciomento.

//,

pess&/0oor,cg}
F. P. Garaltrz - ME

BU.A SANTOS ourl,or.lT, í{{reqç.ryrng _ cEo s73oo{80.6
Q*[48qrylouB,ô,o -.Pf

CAV^PO MOURÂO , 15 de junho de ?Ot6.



F.P. GARÂLUZ . ME
Rur Sântôt DUElont' 14{}6 - cetrtro

Gcp: 87.300480 - Carnpo Mourão - PR
Fone: (44) 3016-2725 - 30í6'272tt

CNPJ: 07.293.5õ81000í€9 - lnsc' Est.

ANEXO IV

Municípío de Cândido de Abreu- Poronrí

Lícíroçõo ÂÂodolidode: PRE6ÂO pneSENCIAL No.3412016.

objeto: Registro de preços poro futuros e eventuoís oguisíções de

eguípomentos e suprímentos de ínformátíco, em otendímento à Secretorío

lvtunicipol de Soúde.

Decloroçõo de gue cumpre ptenomente os reguísítos de hobilitoção

Em otendimento oo previsto no editql de PRE6ÂO pngSENcIAL n".34/?0t6,

DECLARA,\^OS gue cumprimos plenomenteos reguisitos de hobilitoção exigidos

poro porticipoção no presente certome.

1AMPO I^OURÂO, 15 de ju 2016.

FLAVIO t}

r

CPF: 043
PGz 7.

F'. P. Oaraluz - iitÊ

RUA SÂNTOS DUMONT. 1406
CENTRO - CE*, E73OO-í80

cAÊIPo II4cL,RÃo . PR

t\,
L

,/r,/

J



F.P. GARALUZ . ]úE
Ruã Santoe Dumonq 1406 - êêntrô

Cep: 87.31X148O - CamPo Mourão - PR
Fone: {44} 3016-2725- - 3íJ1A'2724

CHPJ: 07.293.55SrÍXXlí 69 - lnsc. Est. S)33370447

ANEXO VI

lúunicípio de Côndido de Abreu- Poroná

Licítoção tvtodolidode: PRE6Ão pngsENcIÁL No. 3412016.

Objeto: Regístro de Preços Poro futuros e eventuois oguísições de

eguipomentos e suprímentos de informótico, em otendimento à Secretorio

trtunícípol de Soúde.

DEcLARA çÃO DE ENqUADRÁ^^ENT9 3OMO 
^^I6R9E^^PRESA 

oU
E^^PRESA DE PEQUENO PORTE

F.P.6ARALVZ.ME, CNPJ/MF NO. 07.?99.558/OOOL-69, CIDADE CAMPO

I^OURÂO, ESTADO PARANÁ, RUA SÁNTOS DU^^ONT No 1406, decloro, sob os

penos do Lei , que a mesmq estó estobelecido sob o regime legal de microemPreso

ou empreso de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscol de nosso

ordenomento pátrio, podendo usufruir os benefícios do Lei Complementor

t23/?O06,det4 dedezembro de 2006.

CAMPO MOURÂO, 15 dE J

FLÁWO
;,a 11 i..! .:

l:. F,. Garaluz - ltili:

RUA sAl.iroaj DlrMoNT. 1406
cENTp,í:i . (lE§ 873C0-430

CAMTJO I4TJURAO . PR

r

il
il

J
PGz 7.604
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ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIUL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçoES E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo pESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mai I : cartorio@azevedobastos.not.br
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Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art..7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1410612016 às 09:19:20 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL
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A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F P GARALUZ ME e emitido
através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1o.

e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 1110512017 às 05:54:04 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:528711

Código de Controle da Autenticação:

38430905 í 6 1 1 064203 48 -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br



Ministério do De!.nvolvimento, lndústria 6 Coméído ExteÍioí

Socrêtaíia de Cornêrdo e Serviços
Oêpartâmento Nadonal de Regielro do Comárcio

1Sl lâ§ l

i,emorêss:ct 1 Jü?5805 i
! *iesen ÂRPÀnrnCÀ BJ\nBogÀ - EPr

'j,i]§

):. i .! i'. ,., t | ,. .tr.

do ioqmanio aprlagnlado a @Í€ndo n@ta ato. O roíGtido é yordadq Dou fé

KLEBER ARRÂBAçA BARBOSA

SEPARAÇÃO DE BENS

LENISE ARRABAÇA
NAICIDO Em (d.tl r,. nt.tr.líol

uta1n979
EüAiICPAOO FOf, ííod. d. Mlp.çlo . tmdt ro çe *r otnoo

»«xxxxxxx»o(
lLvwvuu-lu..vl

RUAARTHUR FRANCO

ilitlEDl(,

SANTO ANTÔNIO DA PIâTINA
as poÍra3 da lel, nâo 98tar lmpodldo do oxorcsr

outro reglstro do cmpnerádo o rcquer à JUNTA COMERCIAL OO

côDÉo oo ãvÉNio

xxxxxxxxxxxxx

côol6o oo ãvExro

x)o(xxxxxxxx)()(
XOiIE EM'RETAnIAT

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP

RUA FLORIANO PEIXOTO

LOJA 17. PIÁTINA SHOPPING

SANTO ANTÔNIO DA PI-ATINA I PR I BRASIL

CEM MIL REAIS

47§1.2N1. COMERCIO VAREJI§TA E§PECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E §UPRIM§NTO§ DF

',T!3-tXil'P#RESSÃo DE MATERTAL 
'ARA 

uso puBLrcrrARro; tt
1813.0/99, IMPRE§SÃO DE MATERIAL GMFICO; {
4321-5-OO - |N§TAI-AÇÂO E MANUTENÇÃO ELÉTRTCA; \
4322.3t02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE STSTEMAS CENTRATS DE AR CONDTCTONADO, BE
VENTI3ÇÃO E REFRTGERAÇÃO;
4530.7i03. COMÊRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÔRIOS NOVOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES;
4530-7/05. COMÊRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTIcOS E CAMARAS-DE.AR;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

\

lcil.l

Àüvklada Prlfilp.l

4751201 .

Aürldróa ethdlrL
1813001.

181 3099

4321500 t
4322342 í
4530703 ,"
4530705 r

xxxxxxxxxxxxx I xx01/02n010 11507711000173

J

Fá6{o Toledo Fonseca

AUTENTTCAçÃO



Minlgtérlo do Ds§6nvolvimênto, lndústrit e Comêrcio ExteÍioÍ

SecÍetaíia d6 CoÍrÉício o Srrvlçog

OapsÍtsmento Nacional d€ Roglstro do CoíÍÉrcio

EH^xCPAOOIOI ItmaÔ melp.§lo "rqub mc§od.nrí,

x)oü»o(xx»oo(

TUIIEPIO

SANTO ANTÔNIO DA PTÁTINA
rc Pêna3

de

gXOrcgr
A COMERCLÀL DO

oE oADOS (EXCETO NOMÉ

xxxxx§)m(xxx

YAg W 9^Fre ! tP' !

CEM MIL REAIS

4f,í,2.7102- coMÉRcIo ATACADISTA DE RoUPAS. ACESSÓRIO§ PAFIA USO PROFISSIONAL E

DE SEGURANÇA DO TMBALHO:
*gos-ú0. coMERcIo ATAcADI.STA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAT;

i66ó-órsõ - õóúÉncro ATAcADtsTA DE MAoUTNAS E EeutPAMENTos PARA uso INDUSTRIAL;

i;1á-\M- õõMÉiiõió VÀnÉ"risfn DE MERcADoRTAS coM pREDoMtNANcIA DE PRoDUro§' '

ÁLiúei.irtcrosl úíHiúencADo, MERcEARIA EARMezÉMi n

itià-íÃà- õõii*iõio vAREJrsrA DE BEBTDAS; t,z / t ,/
Àtisa,Ãs- õóúÉncto vAREJlsrA DE PRoDUToS ALlMENrlclosi - ( / I ./
4141-S1OO - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;'

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

l(
2t9



+ . Ministárío do DsDonvolvimânto, lndústÍia o Coméício ExtorloÍ

ffi secreurra oc comorcto c servtçor
' \Ç/ Oopartamento Nacional de Rogi3tro do CoÍÉrcio

o
I

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA

{m§l
LENISE ARRABAÇA

loEilIt^Otínon nl
6.0d4.214-2

ElilÀtlCPADOtOf, {r$nr ó. .'rclprçlo -tdMb rc re d. mmÍl

xxxxxxxnfixxx

RUAARTHUR FRANCO

sJilrc?p

SANTO ANTÔNIO DA PIáTINA
at ponat da lol, não cEtar lmpodldo d0 exercor

outro roolrtro de emoraaârlo e noauÊr à JUNTA COMERCI^L DO

ALT€MÇÀO DE DADOS (EXCETO NOME

cÔol(,Õ Do EvÉuto

xxxxxxxxxxxxx
ilOT'E EilPNIIAT'AL

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP

RUA FLORIANO PEIXOTO

LOJA 17. PLATINA SHOPPING

SANTO ANTÔNIO DA PLÂTINA I PR I ERASIL

CEM MIL REAIS

(cü.,

a,ttyHrr. Pficr.t

4751201
Aüvld.d. §urcarlr
4729699,/
4741500í
4742gOO /
4744001 /
4744005 t
4744099 .

4742ArcO - COMÉRCIO VAREJI§TA DE MATERIAL ELÉTRICO;
4744-ON'1. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
4744.AÍA6. COMERCIO VAREJISTA DE CIMENTOS;
47444t9s - COMÊRC|O VAREJTSTA DE MATERTATS DE CONSTRUÇÃO;
4?5'1.2N2. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAi
4752-1BO - COMERCIO VARÊJISTA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
coMUNrcAÇÃo;
4753.9/OO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICO§ E
DE ÁUDIO E VIDEO; T

47U.7N1. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; V
xxxxxxxxxxxxxxxxxx»o«xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n

NIREA'ÍIER§R

»oüxxx)o«xxx115077110001 73

v

AUTENTICAçÃO



Miniàtôílo do Derônvolvimento, Indú3tÍis o Comérclo Exterior

§ecretarla de Cornórcio e Serviçoa

Dipartrm.nto Naclonal de Rcglctro do Coínércio

r. oFlclo D€ REcisrRo crvrL oas pÊssoÀs xAruRAs

11l.'"ii do C6rmanio tll@nhdo a qÍôn& n6t aio. O Íd€Íido é vôrd9di Dou lá

KLEBER ÂRRABAÇA BARBO§A

I.r{o DE (9dl
ALIRIO FERREIRA BARBOSA

ltÂSCOO ÊI (d.tr ô [skLÍüo]

14101t1979
Erf üCiPAOO PO( ílm &.rrli.ilc..m,fi ü qo ór mil,

xxxxxxxxx»oc(

RUAARTHUR FRANCO

xuÍucFto

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

A COMERCTÂL DO P

côoroo oo arExÍo

xxxxxxxxxxxxx
NOrtE êrrtitltiltL

KLEBER ARRABAÇA BARBO§A. EPP

RUA FLORIANO PEIXOTO

LOJA 17. PLATINA SHOPPING

SANTO ANTÔNIO DA PIáTINA I PN I BRASIL

475+7N2. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;
4754-7t03- COMÉRC|O VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
4755.5N2 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARIVTARINHO;

475S5103. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAIVIA, MESA E BANHO;
475&,3/oo. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E

ACE§§ÓRIOS;
47s7.1tOO- COMÉRCIO VAREJTSTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÊSTIdO, EXCETO INFORMÁTICA E

coMUNrcAÇÃo;
4759-BlO1 - COMÊRC;O VAREJTSTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERS
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

írul

^$Yldrdr 
PrlRlpd

47'',t201

^lMd.d. 
Ersdart

4751202 /
4752100§

4753900 /
47547A1 f
475Á702/
4754703 ;

ilnlAxttâpi
xxxxxxxxx)o«x1 I 50771 I 0001 73
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Mhistério do DGssnvoMrn€nto, lndústÍlâ o Comêrcio ExteÍi{x

SscÍetaíia de Comárcio e Sêrviçot
DspârteÍnsnto Naclonel do RegietÍo do Coméído



Ministário do Dosônvolvimênto, lndúetÍia o Comárcio ExÍêrioí

Sccrctrria de CoíúÍdo a Scrvlçor
Dípartrrfitsnto ,tlidonâl dc RsgiltÍo do Comórclo

TUI'EPP

SANTO ANTÔNIO DA PI.ATINA
at p9nar
o do ompr

o8tar lmpodldo da oxrrccr
à JUNTACOMERCIILDO



I|íil MinistêÍio do DêsenvoMmonto. lndú3uia o Conrárclo Exterior

ffi secrutana oe conproo e servçor
t*/ Oêpartamênto Nacional d6 Regi3tro do ComêÍcio

lrufitct {o

SANTO ANTÔNIO DA PISTINA
at paner

outro de

0E NOIAS - Códlgo CNJ 06.Er0{
ffid! I*t§lXcs-faÚ!&g

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA

SEPARAçÃO DE BENS
{.nO OE íp.rl
ALIRIO FERREIRA BARBOSA LENISE ARRABAçA BARBOSA

ffÀtc§O ÉL (rlí. da flrtr.,rto)

't4t01t1979
lo$llto^Oã (nkt o)

6.0É4.2'.tÇ2
llTAl.CD OO ?Ofi Itm ô .!âmtp$to.rüntrn. oo ar mmí

xxno(u)o0000(

VILA HERMANTINA

OE DADOS (EXCETO NOME

cÔoBoooaÃl{Io

xxxxxxxxxxxxx
lrols ÉxPitlArl^l

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA. EPP

RUA FLORIANO PEIXOTO

LOJA 17 . PLATINA SHOPPING

SANTO ANTÔNIO DA PI-ATINA I PR I BRA§IL

{cn.l

AÍvLtríh PrtElprl

4751201
Atlvktada Eurdlrtr

4772500 /
4781404 ."
4789001 r
4789005 r
4789007 /
4789008 r

8599.6/03 . TREINAMENTO EM INFORMÁTICA;
9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÁO DE COMPUTADORES E DE EQUTPAMENTOS
PERIFÉRICOS;
e512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUTPAMENTOS DE COMUNTCAÇÃO:

912_1:5-/O0 
- REPABAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUTPAMENTOS ELETROELETRÔN|COS DE USI

PESSOAL E DOMÉSTICO;)üD0OüXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

1 150771 10001 73
imtrNÍEitoi
x)aoo()Qüx»«x

RG:7.756.11

81s§/2
DÂ PLA

-W§ffi§r,ffirrr$.§;§.:"",_ ,i""", 
,_t-,!u*I+PBogu§,lll,i: j,i:,liv:l tt t':lri::1."{r; " ';r a 'SEe,iEiÁÊi;

AUTENTICAÇÃO



Mlnirüíio do Doroír\oh,imcnto, Indústrl. € Comórcio ErhrloÍ
Sôcí61ârla do Comêdo. SêÍviçoE
OêpaÍtsmanto Nâclonal do Regbtro do Comárclo



L . fr{infott f Oo Dêionvolvlmcnt'o, lndústtir e CorÉÍclo Extorlor

rÀ

) ÂN.T9Nlo oA PL^
CI§12015

ô0 Eocus



Cilr. §§;rt' 
.:',:':,"::.'.úi§'iy:!:ffi'3:\",:ttarttP.

. ,Êr* M.inaléÍio do Dasenvolvimênlo, lndústíia I ComáÍcio Ex!6noÍw :r::T-'^:^T::i:m"Jl:91l9ry,.-, 1d*$(f, Seoetana do Oesen\otvrmenio da pÍodução
W 'Depaíamenro Naoonet dê Rúisio oã cárnerci o 44-'7.:-
:,§;,'1.'.§..1.:{Íiiii..:',.:...,:,.,..,... . .. 

---lr. 
.t .

t. oflcro 0É REGi§ÍRo civtl oAs PÉs§oAs x^runÀs

íIrYã'sãaíiYriiã's.sisr era i À( i
I pt6{t. lmsgem dilalizad.. Í9podu@ I

8.9354914cÂfrolnc Xl
Ead.. Íaqoducão Íd

' :i:;:r. - rô6(enlo.Dr@núooqíô0don6tâ..to.Oiáf!ídoô.yalleto:Doirlé :

:ód- Autênficecão: 29d326í í 1 509í632(X9í -í 0: Dala:2811112016 09t18

E rGNr rFrs çAo rc REGTSIRO ôÊ EMpRÉS^. urne O1&be

.41iü675905-9 í( 4 4'.
üRe oA

»l
WE DôEMPREWrOro"pao *n, a.".uffi

KLEBER ÀPRÀBAÇÂ BARBoJÂ \ C*i

'rl

M8 FÜ
IEGTME 0E geNS (Ín @'jo)

BARB0SÀ 
f r,u^-:se ÀRRABAÇA BâRBOSA
I

FILXOO€ (pr)

ALiRIO T']iRREI R}.

SSCIOO EM (tu no ^rsnnmb, I|OEHIIOAD€ nwçro

14-0I-1r-9 ] u04421 t7
I

O!Éoee Uf

SsP i pn
I

CPf {núruol

431 .529.019-26

wríqJÀDO trtÀ (IOêR.rOOL*O - íu., rv, ác.)

RIJA ARTHUR T'RAT{CO 690
;STPÚUENÍÔ 8ÀlRRôl A6IArÍo

VILÀ i.tERMÀNTINA 86,1 30-000
ww,*§lwNw'rr,rr,,
l§àdr4it§:toit êhitl

UF
ST\NTO AI:'ÔT.ITÔ DÀ PLATINA

PR

qeclara, soo a§ penas da lel, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercialdo panaxÁ:
çBGo 00 ATO

CI02

EsÇeç O @ ATO

À.LTERAÇÂO
o mEvÉuTo

t)21
0€sCRrçIO 00 EVÉlíÍO

ALT§RAÇÀO DE DADOS -EX NOME
coorco 00 ÊvÊNTo ]ESCRq*O OO Êv€Nlô coDlco oo É/ÉNTO EW{gÀO OO EvÊNtO

KLEBEP. ARRABAÇA BÀRBO§A l"iL
L\e@xu tÍ@ àv. Érc ,

RUÀ FLOR:Â1.1O PÊ1X{)1'C) 380

LOJA 17.PLATINê. SHOP

BA}RRO 
' 
OS'RTO

CENTRü 86430*00ü
uww,{df Ír{ulüçF}(,
qyiryl-.,-.-1Y; 

i,

sAN?o asrôFrro üA pLATTNA o*l }RAS ] L
cofi RElo ÊLEYRóaltco (E{AtL}

VITALEDCdHOTMAI L . COM

Y{tr CtO CÀPlfÂt ü§ .íse)

DEZ MIL REÀIS1Ç.000, 00

ã;õiõrià^"'..'-(ouEFÉr 14r51-?100 - CüMÉRCIC vAR.3E
&ú&md I

_" .- lq:/ 6 1 - 0./ c -i - coMÉRCIo VARTJI §{751-;'/ô0 I

l4?53-9/ü0 - CôMÉRCIO VAREJIS
latt^

116r_ri03 l4751-1 /Ci _ CôMÉRCrO VÀREJiS
q753-9 / oo i14151-1 

I a2 - coI!ÉRCro vÂ.RE;r s
4154-'i /or 14154'7 ia3 - coMÉRCro vARnJIs
41 59-a/99 14159-t/ 99 - COMÉR,Cro VA,REJIS
q511-c'0ü llr:i-a i.1i) - i,.[?ARAÇÃO E MANTJ

I I NÉ ORMAl'ICA,

EQUI]

TÀ NI

TA DT

T'A D[

TANÇi

,AMEI'I?OS E SUPRIMENTOS DE INTORMÁTICA
: ÀRTIGOS DE PAPELARIA
] ELCTÊODCM. E EQIJIPS. ÁUDIO E VÍDEO
] MÔVIIS
: ARTIGOS OE COLCHOÀRIA
] ÀF.TIGC§ DE ITUMINÀÇÃO
] UTILIDADES OOMESTICAS EM GERAL
.O D§ COMPI]TADORES E DE EQUIPAMENTOS DE

rcu o€ s§o€ o(l DÉ rruÂt oE @rRA t lugoq4.*ilÍAoCúáEFitÀ- I

lf§lãffi.'r:t r-qx
Iffiftíar J !rr,üO

rrclo DAS 
^nMOAOe

01-0:-201( I 

riuMERo or rNscruÇÁo No cÀpJ 
lX

l,l'-t.501 .-! 11,/ooo1-7J .l

IÂilSFER€I
&E etmd

"ffi'b# frr /r ) -'r.,
17-05*?010

,W#
l

DEFERIDO .4-
PUBLTQUE-sE ç*5í6u\e {l^.t

i

wffi§§$4#.§*.*&w&ry§Wryi ffi

/--âtit$úMtdorl" furt.Anw 
IRçrÂlllg i

-4\ÂârEo--arí8€'q, I

l^
19 HÀ10 1010



.: Mr'ir§teno do Dosêírvolvrnrenlc. rndustna e Conrérc,o Erlêíor ã r
J Secreer,a oo Deseovolvtmentó da ProduÇâo Jat
2 DêpaÍiamrnto Nâcronrl de Rcgrstío do ComôÍcro.. i':.;

YU},|ERÔ ft IOENÍTÉIêAÇÀO DO R€GISÍRO ÚÉ EXMESÁ , !(lRÊ OA S€C'E INIRÊ OÀ fII

NO$€ óO ErrtRESÁnO l@rlCdq &m ruóúrrü)

Ki"IBER AÊRAEÀÇÀ EÀRBT:JÀ

'r' l -'r .'. ' '(;:

f:x, sslo Dioitalde Fiscalizacão TiDo Noímel C: ACL855': /L. í) Válor Totâl do Ato: RS 2.99-#fÍ,/ Contlra os dados do ato em: https:l/selodioital.tl
àC VlhDb. hmô êavd6n

' Íuer

Lá\mi'tril"LlbFl.01
ôé:>

't'

?ü t,

h;

I y',-Àr -€'
SÊXÕ

ME FN
ílfGlMÊ üE B§hg ir{ oe5{,hl ',;iüt-1;{6u"

fllho 0E ipdl

.qiiÊr0 r'âRIiEiR,l

r{Àsqoo-Êr, rd"tõ;ã*õ--
l4-0i-lqa9

BÀ.R Bi )S ir.

iiogt{ÍlD{04 tumúô

ü-ir2-.1:

I lr:.r t ; r i.P. írA r".rr,. rr
I

6. --
l^...
I Jr! tk

CPF ívrndúi
t',.'1 . ).a

..") -\

ffi
ÊUA\CIPÀIO 9ãi {tafiR e Ê(w'cçrcát- toridtk no (&r & ,iw,qr

mMrCrúÂOô l{A ILôORÀDüJ,iO - &r 0v dc

P.LiÀ ÀF.TH',rR rRp.i'J(.ro

õú;:EiI;!o-**
'"'1..r Hf,kI.Ll j.l . l',Â

NUMERO

I íJ'rtj
---lcEP ------E6iõõDofrmÚPrã-

i l cr il-.Ju'.r 
iíurol'Junt'c@iotl

rÇ,'s)l

- /c, \,

'/ ãl

7

:Aii"lii À:ilai.liü r-ra Pi,A'i'Lilrr Pi. It{
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 

I

empresário e requer à Junta Çomercial do plrexÁ: 
I

õôitrü66'fiü-_-*Tescn dõoo^Ío .- --fôõôso oo rvsxro

coDr6mEwrrTo l&scRcAomÉret10

__L__

A^rRRC. C»S1nrlC

i

lrutrRüomrra.nt *'-*'-lv;.ix;ow;iA!p;ã;;*--J*-

ILrt.-] trl 1L Kl-AI5
õ-õu§DE 

-TAÊffiÊÃ6-0§JÉtô
{cluãritrr 14:5i'2 / i)li '

{lr'i-J/ l-t -

PARA USO ÊXCLUSIVO DÂ

cot4nFÇ10 vAR.l§ §QLr IpAMEN?C-q E Siptr,ii,i[TJTOJ
Cíil'lElRC:l.J VAiiHJIST'À Dt AR'IIGC;l iiE PÀFL1-/:!ilÀ
i_'(Ji4üRCi.-l vAÊ§i:§"i'Â l§ üLlj?t;.(iDCry. I L]ç'-'i i,s.

*.:!t{3t rrawo

IQUE.SE E AROUIVE.

I ü ';r.,r ludl

T}A PL^TINA



W,",,;*"r,"T#ilfiln::coméÍcoExreroÍ 
R

iY W
rr rGm ã, rEHrr-ra^ô M DE&tm m !@Et^ . IFa n^ sM

41 106758059 xx)

@
KLEBER ABRABAÇA BAHBOSA {§ ,," 1ç»-

(.1 ffiffi!2\
r, l

xlctot&to§

BBASILEIRA uã*.,'o \=-- >8J \ÍX§W..i{
sÊxo I REOrÉOEB5{DGa&)

UE ftr | xxxxxxxxxxxxx
{|e'

I LENISE ARRABAÇA BARBOSA
runO Ot (ed)
ALIRIO FEFIREIRA BARBOSA

u§ctmErtôt.o,Úffi, I lDexlloaoE{ffio}

14/01/1979 I aolqztqz
.(tgaadBr .UF |ctr(,Ihro)
I ssp I pn I osz.szs.ors-za

E {Àr*OF^OO pon (bm.t ME íao. .mnb rc ce ô mrrc4

xxxxxxxxxxxxx
DO§6tLtÀO(, Xa (LOSntmURO. M. at, tk'

RUA ARÍHUR FHANCO 690
;c?

86.430-000

aÀtrc§txlrg

VILA HERMANTINA

cor&LE{Eat

CASA i ".q: "

taL{{cP,o

SANTO ANTONIO DA PLATINA
UF

lPn
dldó de eiárcêr atlvldade empreeárla, que náo possul

oulro Íegislío de emprerádo e rcqueÍ à JUNTA COMERCIAL DO PARANA
cootcooo^Ío | Ír€8ceEÀoro^Ío

002 IALTERAÇAo

cooloo oo ÊvEilIo I Eetw.g Ír9 tYEirg
I ALTERAÇAO DE OADOS (EXCETO NOME

021 I rupnrsanrar,
cooÉoooEvExro I D€scaE^o0oevEtrro

I xxxrxxxÍxxrxr
xxxxxxxxxxxxx I

tooEo oo EvE lro I ecsçao w cYr

I xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx I

1,.

:i,il
:i:l
$l

$OIC EIPNÉ8ANIL

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA. ME

IOGnAoOURO (uv, É,
RUA FLORIANO PEIXOTO 380

iEP

86.430-000

couPrrltExro I Slnioo§TFrTo
LoJA t7- PLATTNA SHOPPTNG I 

"a*rnoLuillcP0

SANTO ANTÔN|O DA PLATTNA I PR I BRASTL I vitated@hotmair.com

:.'
::'. '

V ÀLÔR Dô CA'íÍ'

10.000,00
v^LOn oo CÀPlr^!. (!d.n.@)

DEZ MIL REAIS

?ffio-ilióI
Êcolrôralca

(cú)

ÀIr§.d. pnrcrr.r

4751 201

^hYdlda 
*qdlíia

4712100

4721104
4723704

4729699

4742300

4751202

47.51-2.01 . COMÉRCIO VAREJISTA E§PECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E §UPRIMENTOS DE

INFOHMÁTICA;
47.12.1.00. COUÉNCIO VAHEJISTA DE MEBCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PROOUTOS

ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADO, MERCEARIA E ARMAZÉM;
47.21-1.04. COMÉBCIO VAREJI§TA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES;
47.23.7-OO. COMÉRCIO VAREJI§TA DE BEBIDAS;
47.29-6.99 . COMÉHCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;
47.42.9.00 - COMÉRCIOVAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO:
47.51.2-O2. RECARGA DE CARTUCHOS PABA EOUIPAMENTOS DE INFORMATICA;
47.52-1.00. coMÉRcIo VAREJI§TA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
XXXXXXXXXX

oaT^ 0€ tilc,o oÀ3 
^rutôaoEs

01t02t2p10 
^ ,I t r' t./

1 1 50771 1 0001 73

InaxsÉnqqq E !E&w ur r@
xgE ArrlFon"rr{rrilirlrly 

lV

/, Y \ 1
-ssjlrj$r qfrÍu re lo :ryráeuno ty'rto 'noa{Su.d.rf.úd.} . !' t ! , 'f ,,, / / I,{/rlw ,/*"r'/yrrí h tlPx l4Í,1'" /l//11
ffi
' Õ^Tl o^ 

^33â^ÍuR
25t07t2012

urrureruer oo-ebnr*rnrol- {§l{l/§ I
,3Ã§[

AUTENTICAçÃO
-.ruiliiãõõ-ffi
nqg994 4ç91o,114ç-oe Éexio axroilro DA plÁl
cERnqrco o REG|STRO EÀ*. A9 / O8 / 2C12 - ' 

,-?--- 
' '

" §oqiÍu§RCI a0I2§{31OSA; ", ,,". ;- *íÁ
, É;ürüilrãüIiõ$driÊffirya0,r2 ., lTnffiâi{t t 06,3á05 ê'I "'\i': ": :"- .."*Jy^-"-
lnRÀaÂçÀ BàrsosÀ - r{E " , SfamfrÀO úffa

ÍilA

| '.:.

l\:.''

.:



Mirn6tàno do Desanvohirn€nto, lndústrie E Com§ído ExtoÍior

§€€retaria dê ComáÍcio o S€rvlgo§

DeparlaÍnonto Nacional ds Rêgistro do C,omórcio

sôlq Disiral de Fivjltizl
do ato âm:

KLÊBER ARRABAÇA BARBOSA .{ q"4Ç rr,'i'

y.rrici

LIHIO FEFIREIRA BARBOSA LENISE ARRABAÇA BARBOSA

lEtlÍIOADA (dirEol

6M42142 PFI 1037.529.019-26
ta^talÍro E l (dar & úell'mo)

14t01/1979
EulrClPÀOO FOâ (l!ínr ó. ffil§açrÕ . .mb @ cs ó. m@í

xxxxxxxxxxxxx

RUA ARTHUR FRANCO

VILA HERMANTINA
ltt&00Fro

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

e reouer à JUNTA COÍIIERCIAL DO

oE D^DOS (EXCETO NOME

cóÕúoo oo ÊvÉilto

xxxxxxxxxxxxx

coo§o Í,o EvÊxro

xxxxxxxxxxxxx
f,ilEETruWI

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA. ME

RUA FLORIANO PEIXOTO

LOJA 17 - PLATINA SHOPPING

SANIO ANTONIO DA PLATINA I PN I BRASIL
r^!vn9vwM.Á.wr

DEZ MIL HEAIS

coMUNrcAÇÃo; .
47.s3-9-oo -'courÉncro vAREJtsrA ESpECTALTzADo DE ELETRoDoMÉsrtcos, EeutpAMENTos
DE ÁUDIO E VíDEO;
47.54.7.01. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVÊIS;
47,54.7-02. COMÉHCIO VAHEJÍ§TA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;
47.54-7-Ag - COMÉnC|O VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÂO;
47.55.5.A2 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ART§OS DE ARMARINHOI
47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOI
47.56-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESpECIALIZADO DE TNSTRUMENTOS MUSICAIS E

Êcor{ôx,cr
lcm.)

/\§vU.da P.txhal

4751201

^tlrtdrdt 
wlrfit{

47521 00

4753900

4754701

4754742

47547A3

4755502

1150771 1 0001 7301/vt1CI1fr ,1

D^ÍÀ o^ 
^ssütlÍUn 

áAaa&alfut{ DO EWREAÂR|o



Mtnistóno do Desonvolvrmenio, lndustÍia o Coméíoo E,(lêíioÍ

Sêcretaria da Coméícro e SsÍviçoo

Dspaílsmento Nacional do RegiEtro do CoíÍÉício

,ú iioao oí a acEe Í., í r7iim. v sp, aT;5rcíifiúã-s.esvre$; in 6lnc xl
,l',,; :iir lsi Erf*qd &7212008 a6t@ â r6dê im.g.E dritâüzlda Íopíoduçào Íol

,.1- ''ib do@m.nnt isíq4rdo o mÍêi& n*t. ab. O tcídiô á v.rCad. 0o! fa

KLEBER ARNABAÇA BAHBOSA
(J
.-)

u.,\ l.,

xxxxxxxxxxxxx

LENISE ARRABAÇA BARBOSA

XASCIOO ÊI ldrL (t [elníúo)

14t01/1979
EulxCtp^OO POf, írqÚ ô mEF.çao . tqur m {& d, me0

xxxxxxxxxxxxx
C'o|TCILI OO NA (LocaÀoourc. u r..E,

RUA ARTHUH FRANCO

Lt,tNctrro

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

DE DADOS (EXCETO NOME

coDKlo oo ev&fio

xxxxxxxxxxxxx

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA. ME

RUA FLOHIANO PEIXOTO

SANTO ANTONIO DA PLATINA I PR I ANRSIU
YAlsWçErraL_Pr

DEZ MIL REAIS

47.s7-i-oo - COMÉRCIO VAREJISTA E§PECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOSPARA
ApABELHoS ELETRoELÉtnô'i.rrCô§ÉnnÀ uso DoMÉSTlco, EXCETo INFoRMÁTIcA Ê

COMUNICAÇÃO; .

47.ss-8-01 -botvtÉnctO VARÊJISTA OE ARTIGOS DE TAPEÇABlA, coRrlNAS E PEBSIANAS;

47.59.8-99. COMÉNCIO VAREJISTA DE OUTBOS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESIICO;

47.ô1.0.01 . COMÉBCIO VAREJISTA DE LIVROS;
47.61.0.03. COMÉRCIO VAREJISTA OE ARTIGOS DE PAPELARIA;

47.63-6-0l - COMÉRCIO VAREJTSTA DE BRINOUEDOS É ARTIGO§ RECREATIVOS:

47.63-6-02 - coMÉRClo VAREJISTA DE AHTIGOS ESPOBTIVOSI

;;:ãã.ã-0ã - õóüEFiõiõ vAREJtsrA DE BtctcLErAS E rnlclcLósr PEÇAS E AcESSóRros;
XXXXXXXXXX }

(cE.)

^[vldú 
PírülÉ

4751201
Àxvrdaóa ksúaú
4755503

4756300

4757100

4759801

4759899

4761001

1 1 50771 1 0001 7301/02/201Q

AtITENTICAçÃO

0 íA60./012

lBgeaoftEffiff ffi ,o,!,oDÂ',_A,NA
§§§,,:ffiESiEt il!? ff i, ff I o e / i o t à' 

- " É- _'.' 
^

tl§:,t,:,,,:i?*

§EBA§T,ÃO Írro:!-tÂ



Ministéíio do Oesonvolvim€nto, lndú8tria € Comôrcio ExtêÍior

Smretara de Comórcio o Servi@s
Popârtamsnto Nacronal d€ B6gi§tÍo do ÇoÍnêÍcio

f oÉcro DÊ REGT3IRO CIVIL 0A3 PÊS§OAS l{}'rURAlS
E TÀBELDtr^lO DE I{OÍAS - Códlo CNJ 06.ô70.0

E.€lmúMdr.Ín lqn**-lü Úlgg
. 

^utElluvqvqv 
vl!4tEl

",locâiixoo em oimry 1", 30'c 7.im. v 8", 4í . §2 da LcIcd€d 0.99í1904 G A.t 0Inc. xl
" . ,:': d. Lei E tâd!.I 8.7212008 a6!6 . mdô im.oltir dgiblizadsi (appdlçào lt.l

,; '':, ' .ó doçsqllo apraônt do . qÍ.ndo n6ti tto. O rddillo ó v.rdâd.. fbu É :.r,,1"

5

4,

qéro Disitar de Fisúelfffãprlf":
do ato êm:

Irufi::;ffp u,-.tk
41 '106758059

KLEBEB ARRABAÇA BARBOSA

gÍ.xo

ME r N
llrlo DC lod)
ALIRIb FEBREIRA BARBOSA LENISE ARRABAÇA BARBOSA

úE}{TlOxrÊ(Éml

6§442142
*À3CIDO e.ra (d.tl d. Eslilnio,

14t01t1979
êt AllclPÁOO FÔB (rcm. d. mrcFaç& - ffib @ .e d. mrcd

xxxxxxxxxxxxx

RUA ARTHUB FRANCO

lrt t{}€pro

SANTO ANTÔNIO OA PLATINA

eÔô{io uô Évf,Íro

xxxxxxxxxxxxx

KLEBEB ARRABAÇA BARBOSA - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO

LOJA 17 . PTATINA SHOPPING

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA I PB I BRASIL

47.63.6.04 . COMÉRCIO VARTJISTA DE ARIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
47.12-S-OO - COMERCTO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE

HIGIENE PE§SOAL;
+iãü-oo:óór',rfáCrO VAREJTSTA DE ARTIcOS Do VESTUÁRlCI E AcE§§ÔRlosi
47.89-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE §UVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS;

ii.ãó-õ-õs . õõMÉnõiõ vABEJtsrA DE PRoDUros sANEANTES DoMlssANlrÁRlos;
;i.ãe-õ-õ; - cõMÉnõió vAREJlsrA DE ECIutPAMENros PARA EScRlronlo;
az.áõ.õ-õg - ôôr.,rÉncrO VAREJTSTA DE ARTIGOS FOTocRÁFlCoS E PARA FILMAGEM;

47.8õ-ó-óó - CóúÉncro vAREJISTA DE ARlcoS DE DECoRAÇÀo e or EMBATAGENS;

ae.21-s-00 - |NSTALAÇÃo e uenurENÇÃo ELÉTR|CA;

ECOrlOLICA
(cMi

Álvrdrrra PrtÉlp$

47512Q1

ÀtiÍdró. &utdltt
4761 003

4763601

4763ô02

4763603

4763604

47725A0
Iüâ! AilÍlio8
xxxxxxxx1150771 1 0001 73A1!0A2ú0 ,nt a

ll
2



MrnistóÍio do Dessnvolvimento, lndúdria s Comércio ExlêÍioí

S:ecÍetaíia de ConÉrcio 9 Serviços HE
D€paítâmonlo Nacionalde RogisÍo do C,onúício

#lAEIgEtLAzEvÊ9g#ffi I9§"?fi3if,§fffi ',&"'31i',-,§;fff 8if ;s,ii"'
#f Á.tnfrÊrarfrs tE.hh&.&l.d8.Ce*Múís.endd&rd'.td..lül*S-r8 ll!B.g.-r- -- AutenticaaãoDigltal
'.: ..' :,' O..càído @m e adg6 tc,3Porrrc. v 80.4í.52 dê Lgiredô€l 8 Í3r1gE{. Áfr. o lnq Xl.

do dôcmênio apí@Mo € @1.n6 n6to ab. o td.Ílclo ó vêrdaá hu 6
:6d.lautênücacãoi 290326íí1509í632()49í-'l6i'Dãtal 26r{ír2oí5'09:t6

&19 uB twnrF&^vÀg

41 1 06758059

N'E DA

xxx)

KLEBEB ARRABAÇA BARBOSA Á"'",- /^, ^':§|t[§Wilii,, )§ r,i

ft^clotr troEf

BRASILEIRA S#l''o F -L"}k,K§'XS'
.ial
'.1t' ME F f]

BCwÉEEÉE(Try
xxxxxxxxxxxxx \-À ---7 \;':

tlllio O€ (rl)
ALIHIO FERREIRA BARBOSA

Ilru' ='*f

I LENISE ARBABAÇA BABBOSA
NAliclrcilÍtuúúEi|Mo) 

lrr@lnD 
4lffio)

14!01t1979 I 60442142
fiod@ l* fPnôllltl@rI SSP ÍPR I 037.s2s.019-20

agAnCP^ÍrO POi {tm rr. 6$dr.C& . l!m} rc ce dê m8r)

xxxxxxxxxxxxx

.1

poü,C{-uOO ilÂ {LOOÍtaOOüttO. m r, e) IUIÉFO

690RUA ARTHUR FRANCO
cor,PLÍlr(}t

CASA

ixtxqwlHrru

VILA HERMANTINA 86.430-000
uurcP$

§ANTo aNrôruro oA PLATINA
UI

lPn
@ lmÍÉdldo de sxercer stiúdado empÍeúria, que não possui
oulro rogl8lÍo de emprerárlq q requer à JUNTA COIIERGIAL DO PARANA
cóoroo oo lro o€9caÇÁopo Aro

\LTERAÇAO
402

cooroo DO CVer{rO I OISCRIÇAO OQ EVEXTO

I ALTERAÇAO DE OAOOS {EXCETO NOME
I FrrDRFqÂnrÂt r421

côorôoooEvE{Ío I ocaca|cÁooolvÊxYo
I xxrxxlxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx I

cóo6o oo wcxÍo

xxxxxxxxxxxxx
$oraE Era9nÉ§AÍs^t

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA. ME

iLm^oõmílwdc)
I nun FLoHTANo PErxoro 380 .i,t,

fcoraPLEIENTo
I lo.tl rz - PLATTNA SHoPPING
I

unãqp§TFtr0

CENTRO

IEP

8ô.430-000

U.ri , f
)r:'-*r-j':l
i§r,rWil

NfrEffi-t^
I SANTO ANTONTO DA PLATINA lPn BRASIL

;qlt@ BB,FW&9lr.üe,

vitaled@hotmail.com

lt:

v^Lo{ @ c§iral . ü§ ríüpl

DEZ MIL REAIS

[-1:
fiii'
I ",t;;t:

l;:

lt.t

Çw§u
ÊmrôHcr

{e@t

Àltvltldô Pnrcrp.l

4751201
Âlryld.d. ruÍrda.b
4781 400

4789001

4789005
4789007

4789008
4789099

62.01.5.00. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAfuIAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA;
62.09-1-00, SUrORTE TECNtCO, MANUTENÇÃO E OUTROS SEnVIÇOS EM TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO:
82.1 9-9-01 - ForocoPlAS;
85.99.6-03 . THEINAMENTO EM INFORMATICA;
gs.11.B-00 - BEeARAÇÁO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
PERIFERICOS;
s5.12-6-00-HEPARAÇÃO E MANUTENÇÀO DE EQUIPAMENTOS DE CoYVNlq4çfOi-_ __
9s.21-s-oo - BEpARAÕÃo E MANUTENÇÃo DE EourPAMENTos ELETRoELETRONIcoS DE

PESSOAL E DOMÉSTICOi XXXXXXXXXX I
r6rffim0õffir6r
II A1t02t2010I I t . ,1.?

JICrcE|ffitrÍAgiuUVJ

1150771 Í0001 73

ilffiÉiêffi r !E w o! nllal uE wlÃ. 9r
XNE üÍTÉNE8 T

xxxxxxxxxxxxy I xx'""":""')1-"7{ 
I :}r'l.c18

Â§sNl

4,
m-rtffiil pE|-oEpiEs^nro r@ tÀ 'rolpamr.rirrrnrlÓnntrt t i ' ./ '/ 

?

l/lrr /,hh,l* rr irr.,'r.krsl\íl' 'l/il,': 1v
D^r^ ol l§SNln nA

?5ta712012 §,tr§ (JdÉnrruae oo gpnrs^io

Ii

.:,::

*-rffi
, /slt

T*L;-T"".:ffi

k )à-'*.*
AUTENTTCAÇÃO

'{,2§ll



W ;:#d;.fj;:li#rTüffi::c'íné*'Ex'|en'í 
RE

r. (»lcro 0€ REGrsÍRo cML oa§ p8380âs xaluRAls
E ÍABÊLIONAÍO 0E t.loÍ S - Códeo CNJ 08.E70{

I cPMOH.wr.@d! Iã r§Ics.fE'úlrgu

&93í1094 . An ô hc Xl-
eum!@ a f6ffi6 imâgsm dgltalizad.. reFoôrÉo fid

^o.a 
aÀ

,i,:,}Íf»:;.,.' ', sÊro oisitar d6 Fiigsllírfâglpf;"Tf.n{6lróSqLS558e-uxRqtm
llUüâlO OE 

'OEffifie 
ÇÃO & iãolStRo oã ELpiÊg^ - int Dl stoe

41 106758059

xlãE 9 lr

xxxx)

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA /*%"
/-\"^

t.'( t, \JJ
d-

SI .J.l
iôr{

,",1.

:i:

:.1.:

xrcto*LroÀoE

BRA§ILEIRA SOLTEIRO

- ""<(el "-..] \}$_.iy";:)
I REOral OÉ aEiaE{- ildo)

uB rfl I xxxxxxrxxxxxx w v
frl,nô O€ (dl
ALIRIÔ'FERREIRA BARBOSA

(nr'r 
àEaCi

ILENISE AHRABAÇA BA

iÀSCloO ú (ddt & úsltIru) | 
lOãtnoAOÊ (nuúol

14/01/1979 I 60442142
-Ô.dodu.
I ssp

tÍ Crr(ôW'o)

I tn I osr.szs.otg-zo
t|Â)aCt,AOO FOn (brn. d. .dtr§.{lo . .dríia rc ce Ô @ú4

xxxxxxxxxxxxx
ü»,rÔiLl.oo xA (LocnÂoouao - u, .v, .lc)

RUA ARTHUB FRANCO

trugÉno

690
WLETET

CASA

ôannooülrBÍo

VILA HERMANTINA

;EP

86.430-000
t tÉtctPto

SANTO ANTONIO DA PLATINA lPn
ldo de exercsr atlvld

outro reslatro dà smPrerárlo e rsquer à JUNTA COMERCIÀL DO I

adô ompÍosária, quo não possul
,ARANA

ffi
002 IALTERÂÇAo

côo{co Do eYE íro I OE!ülç O F EYlxrs*-:- -- -'-"- I at-re?uçÀo DE DAoos (Excrro NoME021 I eupnesanralr
coorGoooEvENlo I oEtcF§^oooEvHro

I xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx I

côuco oo tvExÍo I 9Eslç49 @ EYr

I xxxxxxxxxrxxx
xxxxxxxxxxxxx I

,aouE Erpne.sanl^,-

KLEBER ARHABAÇA BARBOSA . ME

IffinAffiõ(ue.tc)
BUA FLORIANO PEIXOTO 380

cmmru
LOJA 17 . PLATINA SHOPPING

!^§F*reÍBlTO

CENTRO

:EP

86.430-000 l:il,itít{.ii§}i:l:iii§:.

llt,$cFp

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA IPH

coânÊro ELETnot{rco (E{t}
vitaled@hotmail.comBRASIL

!l

t:

YALSWçEÍ&.ru

10.000,00

.üIõAIõ, c^PíÍ^r--aaaín ol

DEZ MIL REAIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
tcorôrlcA

lcE.l

Alvd& Pdturp.l

4751201
Àurlô!& §cunarlrL

4321 500

6201 500

62091 00

8219901

8599603
951 1800

OAIAM lffi DIS AÍIY§ÀE§

01tü212010

iútl€nooEtí8cBç oxocpJ

1 1 50771 1 0001 73

\:;1j

-b
prrloÀli§i'mirulr

2üA7tN12

s§lurunroozgÉrno

&§ff{- I

-.*---*,,---;;;;,llll§
JUNTA ÇOÍTERCIAL I
AGENêIA REGIONAL'I

AUTENTCAçÃo I
ü,$
t;

, r,lr!',i ,l

6'?ã§ffiÂ:':::.Y
ãÊ SANTO ANTONIO DA FLAÍINÀ

§õ'diitiüEãoiãõ'iáiIiloss 6-**.
Protocolo: 12543í0$8.DEAAOU?01?- /fí///a/'*,,

a:(1 1. oCrSdCf 9 ':' {"{'' '---.s'**S-;.;-.4:-*
tusie.À!ÀcÀ BÀRBo€:c - t6 ' SEBASTIÃO TIOTTA

SECRETARIO GERAL

l{rã§§
"§{*i&



MrnistáÍio do OâssnvoMmento, lndt §tíia ê Comércio ExtÊíioí

seÇÍôtana d6 comércio e ssrviços H E
Dapâílâmonto Naaonalde R€gistro do CoÍÍÉrcto

i;:

:,rl

|.:}

:..'

{ffi.:
.r;' 

,.'Solo Dioiial d. FiffikTãglJ?
. ConÍira os dadog do ato em:

CaYd@! r'f,si§;:-:-rodp'p\
{urttio DE loÊi{IrFlc^çao oo R€GlarFo G ffiÉs . re s^ sE

41 't 0ô758059

XIBE OA F

xxxxi

{*' '/c,\ f,Y/tíRõ&
KLEBER ARRABAÇA BABBOSA /t-_sr^ -À , -'-\ i"t- b.)F )

t^clox&lo0E

ERASILEIRA ffil,ro [3 
- -i'' i, \?\\'tw:/j'1'1,,\\l.1'".- 7'

9ETÚ RCO|É irÉ acxqr á.úl
xxxxxxxxxxxxx \h JuE r tr

'Xi]HE'rEnnE rRA BARBosA
tma.) *\-

I 
LENISE ARRABAÇA BABBOSA

ilÀsCDO EL (dd. d. reldno)

r 4i01l1979
llr€,{Íx»Dc (,úra)

60442142
-ôÍtodM ..Uf PPF(ôüre)

I ssp I pn I ogz.szg.org-zo
aUAiClplOÔ tOff ílg,m d. @ESrçIo . .oMr rc cÕ d. mÚ4

xxxxxxxxxxxxx
ffiffiiEll tt ocEffino - nl r, rtct

RUA ARTHUR FRANCO

Í0xeno

690
COSLEHEfiÍO

CASA

BA|RAcyO(;ÍâÍtO

VILA HERMANTINA 86.430-000

raurllcPto

SANTO ANTÔNO DA PLATINA

UF

lPn
do ereloel,atlvldade emqresaÍI8' quê ntio Possul

outÍo rôolsro de smprsgárlo o tequer à JUNTA COMFFCIAL DO PARANA -coorcooo^Ío loê8câEÀoPo^ro
IALTEFAÇAO002 I

coooõooevexro 
l%i?Eâiffi3,il;ooo*r(ExcEToN,ME021 I eupnesÂnnul

cooreomewxro I E'rcaçlogoEYEtfio
I rurrxxxxxxrx

xxxxxxxxxxxxx I

côoao@EYlxro I olscaçaorcEYErc
I xxxxxxxfrxxxx

xxxxxxxxxxxxx I

BÔT'E ÉIPNE8âA|ÀI

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA ME

Gããffi-rc]ffitrr-
RUA FLORIANO PEIXOTO 380

côüprElKmo
LOJA ]7 . PLATINA SHOPPING

t^tnRoo§ÍFÍro

CENTRO

EP

86.430-000

xtfrErPo

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

UF P§

I Pn I BRASTL

coBaEro Elãrtroxlco (G-x^&)

vitaled@hotrnail.com

YÀLffi DO C§IIAL. ffi

10.000,00

@
DEZ MIL REAIS

coo§9 9g 
^lwDAf,corósc

(cúr)

^ívrd..r. 
tr*b.l

4751201

^IYldada 
srídafia

951 2600

9521 500
xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0\t072010" ,a,,

rat IEÍlo oE ilacã§rc rc cPJ

1 1 s0771 1 0001 73
rn! 

^rÍEn,on 
E eur BA sr 

Y'xxxxxxxxxxlr(x 
I 

xx

[it/ \ À
fr;A*Ex-tt *- trôN^Í{5}'óÉrPaesraP25to7tu12 I - 

) wrtr* U

i üxrÀ coúERciÃLõõFÃ{ÃirÀ-
AGEI{CIA REGIO}IAL DE §À}'ITO ANTOiII§ DÂ PIÁTINÂ
CERTTFICOOREG|STROEM. 09/08/20t2,/?

ar{r 1 C6?1309 I , '- ",, "-,. ,lil,,*' -
rÀkÀaÀÇÁ alrnosÀ - le ' SEeASfüOúOffe

§ECREÍARIO GERAL

I ri* inr,

'lliit.)ii[ri,l
xt

lil
t2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERD|çÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrGrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdiçóes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo e reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em2711112015 às 07:17:35 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94m57f2d69fe6bc05b2f1 7beb7be529cd7c30aí c0c8d278d8d78362dc33621 c581 c1 0d41 Sca
2e3e2833c333aadfc3ee8ecb8d77ee3'l í 97d96a31 7b369eb1fb2ebbc91 d99fbfa93c327

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para KLEBER ARRABAÇA
BARBOSA EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1 

o. e I 0'. § 1o. da MP 2200101 .

Esta ceÉidão tem a sua validade até:27111120í6 às 03:41:14 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 455752

Código de Controle da Autenticação:

290326í 1 í 509í 632049í -í a 290326í í í 509í 632049í -í I
r

T
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site: http://www. azevedobastos. not. br

il
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsrEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÂO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

/« oê>.
/*5' ',', '§hqirw/

Páqina: 001/ 002

CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documenios arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua erpedição.

Nome EmpresaÍial ", ..,,i..-. 
.. ..;. .t.. .

KLEBER ARRABAçA BARBOSA. EPP

Data de lnício
de Atividade

01t02t2010

Data ds Arquivamento
do Ato de inscriçáo

28tO1t2010

Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

4Í 1 067580$9

Endereço Complelo (Lo§radouro, Nr e Complementgr Bairo/Distrito, Município, UF, CEP)

RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 - LOJA 17. PLATINA SANTO ANÍÔNO DA.PLATINA, PR, 86.43G'OOO

Obieto

COMERCIO VAHEJISTA ESPECIALIZADO OE EOUIPAMEITITOS E SUPRIMET{TOS DE INFOBMATICA;
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA OE PRODUTOS ALIMENTICIOS. MINIMERCADO,
MEBCEARIA E úUAZEU;
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBON§ E SEMELHAMES;
COMERCIO VAHEJTSTA OE PRODUTOS ALIMENTICIOS;
COMERCIO VAEEJSTA DE MATERTAL ELETRICO;
RECARGA DE CARÍUCHO PARA EOUIPAMENTOS DE INFORMATICA;
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO OE EOUIPAMENTOS DETELEFONIA E CO]ÚUNICAÇAO;
COMERCIO VAREJISTÁ ESPEC]ALIZADO DE ELETRODOMESTICOS, EOUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;
COMERCTO VAREJISTA DE MOVEIS;
COMERCIO VAREJISTA DE ABTIGOS DE COLCHOAFIA;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUIíINAÇAO;
COMERCIO VAREJISTA OE ARTIGOS OE AHMARINHOS;
COMEBCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE CAMÀ MESA E BANHO;
COMERCIO VABEJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMEiITOS MUSIGAIS E ACESSORIOS;
COMERCTO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEçAS E ACESSORIOSiPARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA

uso DoMEsTrco, ExcETo INFORMATICA E COMUNICAÇAO;
COMERCTO VABEJISTA,OE ARTIGOS OE TAPEçARIÀ CORTINAS E PERSIANAS;
COMERCTO VAREJISTA DE OUTBOS ARTIGOS BE USO PESSOAL E DOMESTICOI
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS;
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TFICICLOS; PEçAS E AGE§SOHIOS;
coMERC|O VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAçA, PESCA E CAMPING;
COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PROOUTOS DÉPERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS;
COMERCIO VAREJTSTA DE SUVENTRES, BIJUTEBIAS E ARTESANATOS;
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;
COMERCTO VAREJISTA DE EOUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGBAFICOS E PARA FILMAGEM;
coMERC|O VAREJISTA DE ARTIGOS DE DECORAçAO E DE EMBALAGENS;
INSTALAçAO E MANUTENçAO ELETRICA;
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENGOMENDA;
suPoRTE TECNICO, MANUTENçAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO;

iBlff,"^?ilt?t eu ruronua.cr; X
REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO;
REPARAÇAO E DE EOU]PAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ne 123/2006)

Empresa de pequeno porle

Capital: R$ 100.000,00

(cEM MIL REAIS)

Situação da Empresa
REGISTRO ATIVO

Ú[imo Arquivamento

Data: 18/05/20'15 Número: 20152669396

Ato: ALTERAçÃO

EVENIO (S): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) I
Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e inÍorme o número 163401322 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponÍvel PoÍ 30 dias

Documento Assinado Digitalmente 3'l l0 51201 6
Junta Comercial do Paraná
CN PJ:77.968.1 70/0001 -99

Você deve instâlar o certiÍicado da JUCEPAR
www. juntacomerciâl.pr. gov.br/certificado
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇAO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

Continuação CERTIDAO SIMPLIFICADA Páoina: oo2to02
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nêsla Junta Comercial e são vigentês
na data da sua erpedição.

161340132-2

',-LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

'í

L\

ôi>
'C

wi

NomeEmpresaria! -..,, .' " .1.. ,,. .

KLEBER ARRABAçA BARBOSA. EPP

Natureza Jurídica: EMPBESÁR|O

Número de ldentilicaçáo do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

4't 1 0675805-9

, CNPJ

1 1.507.711/0001-73

Nome do Emprerário
KLEBER ARRABAçA BARBOSA ]

ldentidade: 6.0t14.21+2,SSP/PR

Estado Civil: Soltelro

CPF: 037.529.019.26

Regime de Bens: Não lnÍormado

CURITIBA - PR, 31 de mdo d6 2016

Para verificar a autenticidade ace§se www.junlacomercial.pr.gov.br

e infoÍme o número 16340'1322 na Consulta de Aulenticidade

Consultâ disponível por 30 dias
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: pneeÃo PRESENCIAL Ne. 3412016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e

suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO DE tNEXtSTÊNCtA DE TNCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo de parentesco por

linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido em cargo de

direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou de

servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

SANTO ANTONIO DA PLATINA 14 DE JUNHO DE 2016

vitaled@lojamegatron.<om.br

\
\,i

\t

\ CNPJ : 1 1.507 .7 1 1 10001 -7 3

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA

Empresário

CPF:037.529.019-26 RG.6.044.21 4-2 H
,\

KLEBER ARRABAÇA BARBOSÀ
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43 3s34 0022
t]{scn 9050927&ó8 Cl{P., rr.507.71U0001-73

nuâ tlori.no P.Loto - 380 | 3.1.r 17. l8 - Plâlln. Shopplng

t nto Antônlo d! Pl.tln. - PR I CEP 8ó430-000

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: pnreÃo PRESENCIAL Ne. 3412016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e

suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, CNPJ/MF ne 11.507.71L1000L-73,RUA FLORIANO PEIXOTO Ne 380

SALA 17 E 18 PLATINA SHOPPING CENTRO, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida

sob o regime legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso

ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de

dezembro de 2006.

SANTO ANTONIO DA PLATINA 14 DE JUNHO DE 2016

t"'

5

GNPJ: 11.507.7 1í1000í -73

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA

Empresário

CPF:037. 529.019-26 RG.6.044.21 4-2

(
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43 3534 0022

1il5c89050927&óE CNPJ 11.507.711/0001-73

Rua tloÍiano PeLoto - 380 I srl.s l7 ê l8 - Platln. Shopping

Sônto Antônlo dâ Pl.tlnâ - PR I CEP E6430-000

vltaled@lojamegatÍon.com.b,

orcmnnçÃo DE cuMpRrMENTos Dos REeursrros DE HnatrreçÃo

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes

deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos

necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de

habilitação, nos termos do art 4e, lnciso Vll, da Lei ne 10.52O, de t7 de Julho de 2002.

SANTO ANTONIO DA PLATINA 14 DE JUNHO DE 2016

GNPJ: 11.507.7 11/0001 -73

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA

Empresário

CPF:037.529.019-26 RG.6.044.21 4-2

/

,t[Tr .soz .T I 1/ooo 1 -zã't
Kl-EÊ i:R,iiRRABlr,ÇA Bt,ilBOSA -

Rla: i:i,:i'ii:lo Pci:roto, lgl - Loja 17
Ci::-rIri-, " Ci::i; ila,i3ii-0C0

.. - . .. ,' j'.:',iilC-PR I

KLEBER ARRABAçA OSA EPP
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pnocunlcÃo

A EMPRESA KLEBER ARRABACA BARBOSA DPP CNPJ n" II.5O7.7II/OOOI-73, com

sede à Rua Floriano Peixoto, 380 - Platina Shopping - salas 17,18 - centro - Santo Antônio da

Platina-Pr,CEP86.430-000,neSteatorepreSentadapelo@na
qualidade de administrador da referida empresa, portador da carteira de identidade no 6.044.214-

2, CPF:037.529.019-2ó, residente à Rua ArthurFranco,690-Vila Hermantina, na cidade de

Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e

eonstitui, seu Procurador Sr hfd tllêüâ úb §oteâ .Iunior portador do RG 10.M4.598-

2 CPF 094,396.249-37 Rua da Liberdade no 149 , na cidade Santo Antônio da

Platina no estado do Paraná a quem confere amplos poderes para junto aos órgãos

públicos federais, estaduais, municipais e pessoa jurídica de direito privado, a praticar os atos

necessários para representar a outorgante em licitações em todas as modalidades, usando dos

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para desistir de

recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar,

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,

assinar declarações, propostâs e atâs, enfim, plenos poderes para praticar todos os atos

necessários no proccsso licitatório.

VALIDADE DA PROCURACÃO: T9107/2016

Santo Antônio da Platina * PR, l9 DE ABRIL DE 2016

TCA & TECNOLOCIA *".".illl'''11i"':l**:.: ::"J^'1:'il :: ''

CNPJ: I 1.507.7 I l/000 l-73

Klcber Arrabaça Barbosa

CPF: 037.529.019-2ó

(/

*:üffi;fà*í:{fi,frd,; :&ro /"'"',";*'.'j,iJl.L:Jil"'i-'iil",,rJ'1.,.p"Ã*n,t,.^ oe \,?"r, i
[ü"Ji]i-=Êk^Ti'Jrupe'l ;:"J"'150 ;: ---:í
abril der2016,"-jJu",o.1.1g, 
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o ;, "
Rosana Aparecida *yl3 oot Santos ' "t"ttvetrtf g\ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDTçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1í45 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo originalque me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1410612016 às 1'l:06:07 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057í2d69fe6bc05b9ef31 1 680a925ad766998fd842f09554d841 1 bd61 db56897651 b8dc1 40
5'l a78e3c333aadfc3ee8ecbBd77ee31197 d96aefe7e9e86643fc3d1 553e971 d665f839

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para KLEBER ARRABAÇA
BARBOSA EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 220010'1.

Esta ceÉidão tem a sua validade alé:2610412017 às 05:04:í6 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 521190

Código de Controle da Autenticação:

2903250 41 608 550 s09 59 -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
|NTERDTÇÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not. br

GERTTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DrGrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato ccrnfirmo sua autenticidade atraves do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em2711112015 às 07:20:13 (hora de Brasília).
\,,

CHAVE DIGITAL
)

00005b1d734fd94rc57f2d69fe6bc05b2f1 7beb7be529cd7 r:30a1 c0c8d27$d9d}4acaBcefcbde6e76a7a921Ía5
c1 7c803c333aadfc3ee8ecbBd77ee31 1 97d96ã(1592b384e6302b9fl/a3c3cc1 d 1 84956d

A chave digital acima, garante que este documento ioigerado para KLEBER ARRABAÇA
BARBOSA EPP e emitido através do site do Cartórr': Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da fi/lP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: ?7111120í6 às O3:41:14 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle cta Certidão: 455650

Código de Controlr', da Autenticação:

2903251 í í 51 7090308í 9-í

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http ://wwtru. azevedobastos. not. br

,ildlo Pmrüüir l{r ?,3(X]e.
d. A{ (lr LsÊ.io t 2ÍOl.
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ATO DE CON§TrTUIÇÃO
COMERCIAL ELIANE EIRELI.

DLIANE DO SOCORRO EMERENCIANO, brasileira, Solteira, Empresíria, nascida

ern 08/05/1972, residente e domiciliada na Rua Milton Campos, 520, Jardim Brasília, CEP

87.140-000, no Município de Paiçundu, Estado do Paraná, portadora da cédula de

identidade RG no. 5.78A.767-9 SESP/PR e CPFA4F n". 018.822.989-26, resolve constituir

uma Empresa Indiviclual de Responsabilidade Lirnitada - EIRELI, mediante as seguintes

cláusulas:

CLÁU§ULA PRIMEIRA: A empresa adotará o nome empresarial de COMERCIAL
ELIANE EIRBLI.

CLÁU§ULA SEGUNDA: O objero será "Comércio varejista de móveis,
eletrodomósticos, equipamentos de teletbnia c comunicaçío, oqu*pffieittÕs ü

suprimentos do infmmática, materiais elétricos. Comórcio varejista de brinquedos
pedagógicos. Comércio varejista de artigos csportivos. Comércio varejista de
materiais de construçiÍo em geral" Comércio do vestuário, cama, mesfl e banho,
Artigos de papelaria e colchoaria. Comércio de materiais de limpeza em geral.
Comórcio vnrejista de equipamentos industriais e refrigeração Comércio varejista de
materiais descartáveis. Prestação de serviços de instalação e manutenção de móveis e
ar - condicionados em geral."

CLÁUSULA TERCEIII.A: A serle da empresa ó na Rua Marechal Castelo Brancor 520,

.Iardirn Brnsília, CEP 87.140-000, cm Paiçandu - PR.

CLÁU§ULA QUARTA: A empresa iniciará suas ativiclacles por tempo indeierminaclo,
iniciando a partir da assinatura deste instrumento,

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil roais), totalmente
integralizados neste ato em moeda corrente do País.

CLÁUSUL..l SEXTA: A administração cla empresil caberít á titular já qualificada acima,
com os pocleres e atr:ibuiçÕes de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial,
podendo praticar todos os atos compleendidos r"ro objeto.

CLÁUSULA §ÉTIMA: Ao término cle cacla exercício social, em 3l cle dezembro,
proceder-sc ti a elaboração do inventíuio, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico.

CLÁUSULÀ OITAVÀ: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante ato de alteração clo ato constitutivo.

JInEÀ col.íERcrÀr. Do EsrÀDo oo plnÀNÁ - seps

FICo o REGISTRO EI.í L5/09/2OL5 10:03 SoB N'
392205.

z L54457523 DE 14/09/20L5. NIRB: 41600392205.
ELIÀNE EIRELI

Libertad Bognrs
srcnsrÁnta csRÀl

CURITIBÀ, L5/09/20L5

Eujeita à conprovação de sua auEenticidadê no aLEe
eeguinte código de verificação: PR154457523

ô

À validade desEe docuenEo, ae inpreeeo, fica
w.empreeafacil.pr. gov.br infomando o

Autenticacâo Diqltal
h affi@q âíffi 1",30o /ônc. V F 4íê 52 da loilÍodmr E 93t19 àM 6 |rc. lil

da td€sEval1i.721m8 aulênu@ a pÉ$nlê imshdirld.sdq íryodu9bíd
dô @mslo asrsêndo € @.ldo n$la elo O íeEÂdo ô wtw. Oou 6

5480201 01 51 253570565-1 : Data: 20/1 0/2015 'l



ATCI DE COr[§TrTUrçÃO
COMERCIAL ELIA§E EIRELI.

CLÁUSULA NONA: A Administradora declara, sob as pe.nas da lei, cle que não está
impedida de exercer a administração da empresâ, por tei especial, ou em virtude cle
condenação crimiual, ou por se encontrar sob os ef'eiios dela, a pena que vede, ainda que
temporariatnente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

"oniru 
o sistema

ttnanceiro nacional, contra nonnas de defesa da concorrência, 
-contra 

as relações de
consulno, té pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: A titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura
como titular de nenhuma outrâ empresa individual de responsabilidade limitaàa.

Fica eleito o foro de Paiçardu-PR, para o exercÍcio
resultantes deste ano de constituição.

Se lu d ig í r I í I

il(.pcc g,rucl , Á0jQ6 - Írtt{0 , gjUs

Ctr,suttr o ,.eíe en www,íutrc,rsen,trn,,
flrcorrúeç* ptr Vud*leirrr elrl liralís
ít:
ii,JÂHt ,ü §0üú§âú r#It[}l{iá§0
inFrrsso por: l{ál{S

ipr irsil al/Ç') ír ';e rdn.de ,

Paiçandu - PR, 07 de agosto de 2015.

DO BSTÀDO OO plner,lÁ - sroe

sq t5/09/2OL5 10:03 SoB N'

L4/09 /2OL5. NIRE: 41500392205'

I
1COMBRCIÀL

FICO O REGISTRO
392205.

CLO:154457523 DE
IÀI. ELIÀI{E EIRELI

À validade deaEe docuenço, se rmPreaÉo, fica
w.empresafacil.Pr. gov.br inforaando o

L'lbertad Bogus
secnstÁnla csRÀi'

crrRrrrBÀ, 15/09/20L5

sujelEa à courprovação de sua autenticidade no aiEe
sãgritte código de verificação: PR154{57523

CLÁUSULA DÉCIMA
iitvl ç0 0l §rUUIcüldid*i|êtrto dos dj

;&Jr.hwirilos to de

DO SOCORRO EMERENCIANO

§,#áííí#ffil'



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
|NTERDTçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83)3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

W
GERTTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DTGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo e reprodução
fiel do original que me foiapresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em2111012015 às 09:24:43 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b9fe5d835cd490ff0fb736a4fceab44badOd0dee7e4447e624c83bd63320
ee792c6e81 542b125c36346d91 67691 b8bd0983a8287ba0dd041 c5472e9a98a2c7d5c

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL ELIANE EIRELI
- ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal
em vigorArt 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade atél.21110120í6 às 05:21:24 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 441506

Código de Gontrole da Autenticação:

54802010í51253570565-1 a 54802010í5í253570565-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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O DISTRITAL
DE AGUA BOA

Munlcíplo de Palçandú - comarca dê Maringá - E'tado do paraná'

Maria de Fátima Dias Midauar

i|.999nnçEo bastante que
ELIANE EtRELt - ME, na forma a

Quanto este púbrico instrumento de procuração bastante virem que ,o. ,i;,â;';#;â;*
ffi S,i:T:T:,,:":: lx^i"-9"":ll=:i;.-"r;;õ.Tü;, neste Distrito de Ásua Boa,

Tabellã e Reglstradora
CPF: 364743209-lS I CNpJ: TA.TlZ.ZtOtOOOl-06

continuaçâo na folha no 242

M u n icÍ p i o d e pa 
i ça n d u, coma rca ã; il lq{ _+êil ;;,'ü#'; J :H ;:I[lt5i#* :r:ilTabeliã,compareceUcomoou!o4I.ante''peSsoajurídica

denatureza:empresaindiviõãi.ãere-spmsedeeforosituadonaRua
Marechal castero Branco, no 52ô liltgi, erasiriá,-'bÉÉ. az.rqo-000, na cidade dePaiçandu-PR; devidamente inscrita no cNpJ. .oÚ- À;'zã.ãis.zoolooot-78, com contratosocial devidamente arquivado na rrrrú. Junta comercial oesie Estado do paraná, sob o no4160039220-5' com: D.?t-" g",Arquivamento do Ato constitutivo em 1sto9tz01s, Data delnicio de Atividade 07to1lzo15, constanoo o 

^ult11o 
arquivamento como Ato: Enquadramentode Microempresa, dala 1ilogt2ors, sáo^n"_201s45bágãe,-n" predita Junta, e certidaosimplificada expedida em data ae iliogtzo-ts, peta-§ã.r"tàri, de Estado da tndústna, doComércio e Assuntos do Mercosul _ Junta Comercial àã pããna; cujos documentos.ficaramarquivados nestas Notas, as frs. gzsrgzT, p e{iã n; ôõà, 

'0" 
Atas e Estatutos sociais;neste ato representado por sua Administradora: ELTANE óõ socoRRoÉ-tiíÉÊÉNcrANo,brasileira, sorteira, r1ioj, juridicaméniu 

.""prr, empresária, portadora da carteira deldentidade RG' no 5'78-0'767-9-ssplÉn, á inscrita no CÉÉ7ür. no 018.822.989-26, residentee domiciliada na Rua Milton campos, nd szo -.raioiÃ Éiáriiiã, na cidade de paiçandu-pR. Apresente de passagem por este Distrito e reconhecida como a propria pelos documentosapresentados, a mim Taberiã, do que dou fé. 
.E ú;;il" ,i*'pi:-qq"rgante me foi dito quepor este público instrumento e nos melhores teimos de direità NoMEIA e coNSTlrul seusbastantes procuradores, 

{amrF !úir-Éi{e, orasitãiro, ãiv-orci"oo, maior, juridicamentecapaz' empresário, portador aa-Tãrterra oe ldentidade Éõ. n, 1.118.223-2-SSpipR, einscrito CPF/MF' no 282.005.359-91, t"siolnte e domiciliado, R* Rodolfo Luiz Enz, no 120,Jardim Brasília, na cidade oe Paiçanàufpt cezae,rÜÊ Êr.rz, brasileiro, solteiro, maior,juridicamente capaz, representantá comerciar portããr ãtãrteira de tdentidade RG. no7 '257 '661-6-ssP/PR, e inscrito no cpÉlrur. n" 038.85e.ããg-io, residente e domicitiado àRua Erminio Tessaro, no 160, Jardim Brasíria, n, áiààJ" de paiçandu_pR; a quemconferem e delegam-gs laiy lmpl9.s gerais e ilimitados poderes para onde com estase apresentar; sempre agir de boa fé pãra 
9 fim solicitaJoi á qr", confere poderes paraasslnar contratos de operaçôes de movimentação d;;;i; iorrentes via internet, retirarsenhas e liberar usuários paia transaçÕes de .ràrur, i"tiiálãiti.tor, enviar faturas por meiomagnético' efetuarem pagamentos e transferências por meio magnético e demaisoperações que se fizerem necessárías para agilizar m ,ãrir"ntação das contas correnteson line via sistema de movimentação 'pàr" iãt"in"tllr;6 ;"quaísquer estabetecimentosbancários ou de crédito, abrir, morimentí e encerrar contas correntes e aplicaçÕes, mesmode poupança, e em especial o Banco 

-ào 
Brasil s/A., gãn"o cooperativo dó Brasil s/A.,Banco HSBC Bank Brasit S/A., Banco úeàantito_o araáiisln.lUriorn.o _ União de BancosBrasileiros, Banco Rear ABN Rnro gan[, Banco santàÀáe, gànespa s/A., Banco rtaú s/A.,Blc Banco tndustriat e comercial s/Á., Banco sãnrã s7Ã., Banco safra s/A., BancoBradesco s/A',caixa Econômica Federai'ou Estaduar, a";.à'comercial do Urugai s/A.,Banco Votorantim s/A., Banco cedula sle., u"rn .áro-Cooã"rativas de créditos, sicredMaringá, e cooperativa de poupança e crédito dos pequenos Empresários,

Y

!
or r,r cÃn rnD^tr E2n ntrtüTD^ _ E^lrEQrÊ^y. t/^rrT.r/rÃ_,t121 la)/ _7/1)l_t trD,r7
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recadastramentos; requere.r a confecção ou cancelamento de cartÕes magnéticos ou decredito, inclusive para movimentação úancária; criar ou ,oàiri"", senhas, assinar cartas deanuência, dar quitação 9m títuloê, duplicatas e faturas, cédula de credito bancario; emespecial representar o outorgante perante Repartigões Êeoerat, Estadual e Municipal,para promover a participação da outorgante em licitaçóes públicas, concordar com todos osseus termos, assinar contratos, assistir a aberturâ de' propostas, fazer impugnaçÕes,reclamaçÕes, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, concederdescontos, prestar caução, levantá-las, recebei àr importâncias caucionadas oudepositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necàssários ao cumprimento dopresente mandato, tudo assinando, promovendo o, ,"quài"ndo, juntando 'retiràndo 
edesentranhando documentos, assinando formulários-'ã' requerimentos, prestandoinformações, declarações e esclarecimentos; praticar enfim, todos os demais poderesnecessários ao fiel cumprimento deste mandató. ceÉidão xa"ion"r de lndisponibitidade de Bens -HASH: eef5'95a4.6809.388d.9a7b.c128.1537.a64a.56í1.7e16,314c.9aa5.d"",.t.a2at.t2s2.18d7.b478.89ee.57a2.5b00,

afcbddSd dSe4'c8ec'ed89'4f2a'0c8d.ccdc'077e.otes, expedidas via internet, em nome da outorgante edos outorsados, em 21togt2o15, Resuttado - NEGATIvA. neratàriá effiidüãriiàr"n,",
não tem valor de certidão' Emitida pela central Nacional de lndisponibilidade de Bens, com
?-"::._Igll!lggo pero provímenio cGJSp no- 13t2012 a,àryoyzo1z. o pRESENTE
MANDATO ENTRA EM VIGOR NESTA DATA, ruÃO PõOÉNí SEN SUBSTABELECIDO ETERÁ VALIDADE INDETERMINÁóô. nlresente escritura será registrada no ofÍcio Dístribuidordesta comarca, conforme Art. 862, do códígo de Normas da corregedoria - Geral da Justiça do
:::11",,::*',X^flT^:j:y?I, do quã oou Íé, ;;;;dr,"ãÃ'"rt" escritura que ravrada, lhes

requisitar e retirar satdos; extratos e talões Oe-cneques; Jri "r0""*;coiirffirliil§:""::"?::::'.:_1*:: "-Tlf_:_.:il1!..rgeitar, receb",, ,êêóáià,-ã.0"..áil ààI[iíã.'"on,",,,caucionar, reformar, registrar e protestar cheques, ord#;; pagamento, letras de ;ãíi[il:duplicatas, faturas, notas promissórias e demais iitutos oe cràoito; fazer cadastramentos e

sendo rida em voz arta e achada conforme, áceitam, outorgam à 
".sÀ"r7ãããiââÃol'ãil;}}j;Ê:::.^d:rJfl::I 3 ,pl:.?rçj de testemunhas_de acordo éom o ai. a{+ d"r6üü ãJ'ruãrr", o.

^.:f'::"9:':'o:il-o:1i.,:ç: 1:." estaoo. eru, r'/rr;a de;;i;;";ir;ln;dre,ilB!,,ã"r'iii'à,n,,r,. u
n1§^(1il jtl"_ {o s3co11o EmerendÍan" ,iíeri" ; " íaii,Áliiii,tiüíji "niÍol,úünl

3:*:::.,:.T^,o^o:,g:1lj^1.jl9;',Tl.tad/da;{^.;fui;,;.;í;:m]?ãú"liá,".on'",i,subscrevo, dato e assino em público 
" i.*.,,ãt"

PROTOCOLO GERAL 07, sob no 628. (Custasi n$-(
pRorocoLo GERAL ü, # #,";â:,8,1"1].";'IT-"o'"§'"",XT "WÍ^,1\#:!^0-?'::1i:l:^riylq13z2}t2oo1,; zsín oi;yd;ii.!'ir::J:;b§J;1ffityffdffir'r?,üI#tilr,il,§'ijfili::

DE AGUA BOA
MunlcÍplo de Parçandú - comarca de Marrngá - Estado do paraná

Maria de Fátima Dias Midauar
Tabellã e Regtstradora

CPF: 364743209-í5 / GNpJ: T6.71Z.71OIOOOí-06
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REPÚBLICA FEDER.ATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGlsrRo clvtl DE NAsclMENió Éóàtiós E pRtvÁTtvo DE cAsAMENros,INTERDTçÕES E TUTELAS DA COMANCÀ OÊ.IóÂO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados 5g030-oo, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_54á4

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

CERT|DÃO DE AUTENTTCAÇÂO DtclTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓoitos e Privativo de casamentos, lnterdiçães e Tutelas com atribuição de autenticar ereconhecer Íirmas da comarca de João Pássoa capitãr oíÉ.ü;ê paraíba, em virtude etc...

certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. v, que_o(s) documento(s) em anexo é reproduçãoÍiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmó sua autentiôiáaoe atravã. oõõooigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, ddu fe.

Este documento foi emitid o em 21t1012015 às 0g:23:57 (hora de BrasÍria).

4.9!ave digital acima, garante que este documento foi gerado para coMERctAL ELIANE EtRELI- ME e emitido atraveó do site do cartório Azevêdo a;stoi, ãõâJoào 
"orn 

a Legistação Federatem vigorArt 10. e 10o. s 10. da Mp 22OO!O1.

Esta ceÉidão tem a sua vatidad e até:2111012016 às 05:21:24(Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão:441SOg

Gódigo de Controte da Autenticação:

5480201015í2543S0828-i a 548020i01Sí254350878-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br )'

CHAVE DIGTTAL

00005b 1 d734fd94f057f2d6gteOOcOSOgresoegilgoffofb
807fc6e81 542b1 25c36346d9'l 6769'l bBbdogacesar àieã aoÃiiqtatoa4l coa1 bSeb
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO MEVÊDO BASTOS
pRrMErRoREGrsrRo.cry!rsrr§3,['?1,:I3^trli+ig_rrryvArvoDEcASAMENros,

IHTCNOIçOES E TUTELAS DA COMARCA Ot JôAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo30-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244_5404 / Fax: (83) ZZq+-SqBq

http ://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrcrTAL

o Bel' válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de casamentos, lnterdiçÕei e Tutelas com atribuição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João Póssoa capitat-oo Érü;;à paraíba, em virtude etc...

certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que_o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofiel do original que me foi apresentado e neste ato cônfirmo sua auúntiiiáade através oo'óooigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dóu fe.

Este documento foi emitid o em or toz t201 s às 1 0:1 5:04 (hora de Brasília).

A. chave digital acima, garante que este documento foi gerado para J L ENz - Epp e emitidoatravés do site do cartório Azevêdo Bastos, oe acorooõàmã i"gÊàção Federat em vigor Art 1o.e 10o. § 10. da MP 2200t01

Esta certidão tem a sua varidad e até 0rt0il2016 às 06:s4:40 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 396161

Código de Controle da Autenticação:

233406071 5í 6í 8000078-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobaôtos.not.br I

I

CHAVE DIGITAL
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4627 1 337e3b7a5bafcbOfa8eBdfe3ea6aca9l 863a686bsd-37fcoãbie+ede62c5b 1 c6a0a
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ANExo tv .

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCTAL No. 34/20í6.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Declaracão de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacão

Em atendimento ao previsto no edital de pRecÃO PRESENCIAL no.34/2016,

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para

participação no presente certame.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Paiçandu, 15 de junho de 2016.
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsrEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: 001 / 001
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vlgentes
na data da sua expedição.

CURITIBA - PR, 13 de maio de 2016
1 6/280673-6

LIBEBTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL v

Documento Assinado Oigilalmentê 13/05/2016
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968. I 70/0001 -99

Você deve instalar o certiÍicado da JUCEPAR
www juntacomercial.pr.gov.br/certiÍicado

lÜ

?

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e inÍorme o número 162806736 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias t#ffi

Nome Empresarial
COMERCiAL ELIANE EIRELI . ME ,. i

Natu Teza JuTíd ica : EM PRESA iNÜIVIDIIÀL DE RESPóNSABILIDADE LTDA

Número de ldentiÍicaçáo do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 6 0039220-5

CNEJ 
.=

23.27s.7Gold,OO1-78

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

15/09/2015

Data dê lníclo
de Ativldade

07to8t2015

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, BalÍro/Distito, Munlcíplo, UF, CEP)
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 520, JARDIM BRASILIA, PAIÇANDU, PR,87.140-000

Objeto
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTrcOS, EOUTPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO,
EQUIPAMENTOS E SUPRTMENTOS óE NFORMÁTrcA, MATERIfl§ ÉLÉTRrcOS. COMÉRCrc VAREJISTA DE BRINOUEDOS

PEDAGOG|C_OS. COMÉRC|O VABEJTSÍA DE Anncoé É§PoHTNos. coürÉHÇlo VARE:ISr.A DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO OO VESTUÁRP, CAMA MESA E BANHO. ARTTGOS DE PAPELARIA E

COLCHOARIA. COMÉRclO DE MATERIAS DE LTMPEZÂ,EM GERAI.. OOMÉRôtO VAREJI§TA DE EOUIPAMENTOS
lNDUsTRlAlSEREÉBrcÉRAçÃo'coMÉRclovAREJlsTADqMATERlA!sDEscAITÁvÊE.
PRESTAÇÃO DE SEBV|çOS ôe nsreuçÃo E MANUTENçÃO DE MÓVEIS E AB- CONDICIONADOS EM GERAL.

P'azo de Duração

lndêterminado

Capital: R$ 80.000,00

(OITENTA MIL REAIS)

Capital lntegralizado: R$
(oTTENTA MIL REAIS)

Mlcreempresa ou
Empresa de Pequeoo Porte

(Lel nr 12312fiIô)

Microempresa80.000,00

lnlclo do Térmlno do
Mandato Mandato

15/09/2015 XXXXXXXXXX

Titular
Nome/CPF

ELIANE OO SOCORRO EMERENCIAI,IO

018.822.989-26

Adminlstrador

Sim ,

Último Arqulvamento

Data:15/09/2015 Número: 20154508888

Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEilPRESA

Situaçâo

REGISTRO ATIVO

Ql.t' rG

Evento (s): ENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxx



ANEXO VI

Municipio de Cândido de Abreu- Paraná

Licitacão Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 3412016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos

suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

oeculnnÇÃO oe euQURoRRnarnrO cOnnO ulcnOeupReSl OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ÇQMERCIAL ELIANE EIRELI - ME, inscrita no ÇNPJ sob o no

23.273.760t0001-78, sediada na Rua Marechal Castelo Branco, 520 - Jd. BrasÍlia - CEP:

87.140-000 - Paiçandu - Pr, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob

o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal

de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os beneÍícios da Lei Complemenlar 12312006,

de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressáo da verdade, firmo a presente.

Paiçandu, 15 de junho de 2016.

COMERCIiT.L EIJAIIE EIBEIJ. ME

-2ezr3]60/oo0!-l.8

Süxlt'u*ltt*'s'
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Comercial
COMERCIAL E EIRELI- ME

RUÀ uAnEcIt*.L cAsrELo B8.ânco, s2o - JD. gBÀsüJ.*, PÀIçÀNDU - PB roNs (44)-3o4s-3(x)5 - cEP 8?r4(xxD.

CltpJ t{0 28.g?9.?60l«)0l-?8 - tNs. ESTÂDUALtrJe 9o7oilo46-ro

L
CN PJ : 23.27 3.7 6010001 -78



u5ricl- )

CNPJ 1 2,50'l .677t0001 -92
N|RE 412A6864250

§LEBFR slLVÉRlo §lMÃo, brasileiro, natural de são João do lvaí, Estado do
Paraná, casado, com regime de casarnento comunhão parcial de bens, nascido
em 04 de agosto de 1985, empresário poilador do cpF: 04s.117.619-40 e da
cêdula de ldentidade RG-PR 8.413.2g8-s; expedida pela secretaria de
Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitíba PR em 05/06/1gg8;
residente e domiciliado na Avenida sêo João, 371, Apartamento, centro em
§ão João do tvai- pR, cEp. 86.930-000, ê DANTELA óos REt§ GARRETA§
lylARCELlNO, brasileira, natural de sâo J
câsada, com regime de casamento sêparaçâo de bêns, nascida em 0g de
úarço de 1981, empresária portadora do cPF: 006.056.499-79 e da eédura de
ldentidade RG-PR 6.678.301-4; expedida pela secretaria de Segurança
Publica do Estado do Faraná em curitiba pR, em 30/0s/2000; resiáente e
domiciliada na Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro, em são Joã'o
do lvaÍ - PR, cEP. s6.930-000; únicoE sócios componêntes da sociedade
empresarial que gira sob o nome empresarial de "CÔMERCIAL [,I§ LICITA
LTOA - ME", com sede e foro na Avenida Curitiba, 4ZgB, térreo, centro, em
sâo João do lvai - PR, cEP 86.930-000, consoante ao contrato social
devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob no
412a6864250, por despacho em sessão do dia 0B de setembro de 2010 e

Estado do Paraná, solteíra,

.4f,o o r',-'.
+" ^ 't.\§*&Lii
tÊy'COMERCIAL MS LíGIA LTDA - ME

SET|MA ALTERAÇÂO COTTRATUAL Fts. 01/07

posteriormente sua última attÇraçâo contratual devidamente arquivada nAMM.
Junta comercial do Estado dg Paraná sob no 2013229o7g6, por despacho em
caccrãr.r r{a rlir enlnÁtnnl.') 'lt' 

,

conforme escritura publiig dg .emancipação do livro n' 1Og-E fothas 190
expedido em 0411212014, êmprqçália portadora do CPF: 081.750.159-26 e da
céduta de ldentidade RG-PR 1'3.628,654-9; expedida pela secretaria de
Segurança Publica.do E§tado dp Paraná em Curitiba PR, em 2410812012;
residente e domiciliada ni{. Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro,
em §ão Joâo do lval - PB, CEP. 86.930-000;
cúusuue sEcuND{i, A sócia DANTELA pos REts cARRETAs
MARCELINO, que posç-ia inteiiamen
(cinco mil), cotas no valot de R$ 1,00 (um real), cada uma, perÍazendo o totat
de 5,000,00 (cinco mil'reais), retira-se da sociedade e da administraçâo
cedendo e transferindo suàs cotas de capital pelo valor original a socia
ingressante: MARIA PAULâ.CARRETAS IVIARCEL|N0, a quantia de 4.000,00
(quatro mil) cotas no vplor de R$ 4.000,00 (quatro rnil reais) e ao sócio
CLEBER SILVÉRIO SIMÃO,i. â quantia de 1.000 (mil) cotas no valor de R$

ento e feito neste ato em moeda corrente deste

na sociedade neste ato Srs, MARIA
brasileira, natural de Sâo João do lval,
em 14 de maio de 1997, emancipada

BER SILV e MARIÂ PAULA
{."!-

,p:lênâgêral e rasa quitação das cotas de capital ora
hecerem a situação econômica e

{

.P
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coMERcrAL MS uc*n LrDA - ME \t#/
sETTMA ALTERAçÃo coTTRATUAL Fts. 02/07 \' ' - --

CNPJ í 2;501.6771000í -s2
NrRÉ 41206864250

Íinanceira da sociedade, flcando sub"rogados nos direÍtos e obrigaçÕes
decorrentes do presente instrumento.
GLAPSULA aUARTA: o capitat sociat quê era de R$ 10.000,00 (dez mit
reais), dividido em 10.000 (det'mil) cotas no valorde R$ 1,00 (um real) cada
uma, já totalmente subscrito,e integralizado em moeda corrente do pais, e
neste ato aumentando pârê F$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divídindo em
40.000 (quarenta rnil) cgtâ§,,no üator Oe H$ 1,00 (um realj cada uma, o
aumento de R$ 30.000,00

"?,*({nta 
mil reais) é totalmente subscrito e

integralizado neste ato em moeda corrente deste país da seguinte
forma: 1) o sôcio ügntO SIMÂO, subscreve e íntegraliza neste
ato em moeda corrente úo piato em moeda corrente ío BAI-s R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) totalizando o
capital de 24.000,00 (úintd -Quatro mil reais); 2) a sócia MARIA PAULA
cARRETAS uanceüNo,:§
corrente do paÍs RS 12i009;b
16.000,00 (dezesseis mi{ rçhl§);i,1, :,

cLAusuLA QulNTA, 8. cãiliíêl.q_ôciat,no vator de R$ 40.000,00 (quarenta mir
reais), dividldo em 40.0b0 

-(§_lf,ifÊr'rta Mil) quotas de valor nominal 
'R$ 

1,00 (um
real),, cada, totalrnente intb{üglp{ddrem moeda corrente do país, fica assim

e integraliza neste ato em moeda
mil reais) totalizando o capital de R$

vestuário e acessórios
magaanes
0NAE 47.814t00 |

cuffi ãr$

F

,& ery{pwrumbs .e

especializado de eletrodomêstico e
equipamentos de áudio q víi
CNAE 47 .62-8100 Comércio de discos, CDs, DVDs e fitas,
oNAE 47.52-1t00 ospecializados de equipamentos de

CNAE 47.89-OlO7 Comeiêio"ys§ista de eqüipameritos para escritôrio,
CNAE 95. 1 1-8/00 Repar'á.çab,if. e manutençad de computadores, equipamentos
periféricos
GNAE 4763-6t02
0NAE 8219'9/01
CNAE 8219.s/99
administrativo

de artigos esportivos 'l

e serviços especializados de apoio

e plastificacâo
de madeira e artefatos

de eventos esportivos

//

,:rJ-', -'.
lp{

i ,i
i' .l

v

/

IY)

c

v
t

entre os sócios:'''i rr" '' '

Sócios Cotas o,to Capit*
CLEBER §ILVERIO §IMÃO . 24.000 60,00 24.000.00
MARIA PAU LA CARRETÃ§IIãFEMINO 16.000 40.00 16.000.00
Total 40.000 í00"00 40.000.00

CLAUSULA §EXTA: O objetlyo socialda empresa é de:
0NAE 47.13-0102 Lojas üeiiV,arieoades, excêto lojas de departamentos ou

CNAE 1822-9n1Serviços
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CNAE 7733-1rc0 Aluguel de Ítiaquinas ê êguipamentos para êscritorio
CNAE 14fi4n2 Confecçâo, sob medida de roupas profissionais
CNAE 9521-5/00 Reparàção ê rÍianutençâo de equipamêntos eletroeletrônicos
de uso pessoal e domestico ,

CNAE 4759-8/99 Comercio tiarejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico
CNAE 4712-1t00
predominancia de p
GNAE 4789-0/05
CNAE 4754.7n1
CNAE 2622-1t00 F
CNAE 47ilAfi2
CNAE 4651-6/01
CNAE 4il7-AA1

IiíARCELINO, com
uso do nome
interesse social ou
dos cotistas ou
sociedade, setn

não estão impedidos de;
ou em virtude de

por crime falimentar
contra a economia
normas de defesa da

1.0q4,cc/2002). ,r:

CLAUSULA NONA, Os'ad

bio' vapjistâ de mercadorias em geral, com
ialiinentbíos - mlnlmercado e mercearia.

de produtos saneantes domissanitarios
de Móveis

para eouipamentos de informática
para equipamentos de informática

de equipamentos de informática
de artigos de escritório e de papelaria

da sociedade será exercida pelos
e MARIA PAULA CARRETAS
de administradores autorizados ao

no entanto em atividades estranhas ao

",como
veja em favor de qualquer autorização
onerãr ou .alienar bens imóveis da

g,.outros sócios (art. 997, Vl; 1.013, 1.015 e

itfàdores declaram, sob as penas da lei, de que

i; administração da sociedade, por lei especial,
tinal, ou por se encontrar sob os efeítos dela,

, o acesso a cargos público, ou
ou ouborno concussão, peculato ou

[,]O sistêma fihanceiro nacional, contra as
i'contra as relaçôes de consumo, fé pública;

10 e 20, CC/2002).
/i.copsonância com o que determina o artigo 2.031, da

qs sócÍbs RESOLVEM, por este instrumênto, atualizar

%

I

sócios
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COMERC|AL NíS LÍCITA LTDA - ME
§ET|MÂ, ALTÉRAçÂO CONTRATUAL Fts 04/07
CNPJ lâ.tot.ezzloooí -s2
NIRE 41206864250

,br8sileiro,naturaldeSâoJoâodolvaÍ,Estadodo
Paraná, casado, com regii,n- de casamento comunhão parcialde bens, nascido

13.638.654-9; expedid€i'p*ffi§i§ê.ffiria de segurança pubtica do Estado do

ef.04 de agosto de 1985, eínpresário portador do cpF: a45,111,61g-40 e da
cédula de ldentidade RG:FR 9.413.29g-5; expedida pela secretaria de
segurança Publica aô estaâo do paraná em iuritiba pR em 05/06/19ú]
residente e domiciliado na Avenida sâo Joâo, 371, Apartamento, centro em
são Joâo do lvaí - pR, cEp. 86.930-000, e MentÁ peum caRirres
[iABqELlNO, brasileira, natl.rral de lvaiporã, ffiira,
nascida em 14 de Maiô,de.JffiZ, emancipada conforme escritura publica de
emancipação do livro n§SogiffimJeas 1g0 expedido em 04t122014, empresária
qgEqoq qo CPF: ff.1f,ffffiAo e da céduta de tdentidade RG-PR

Haranâ em curitiba PRi'ry6 T{laBlZu ; residente e domiciliada na Rua
Bonifacio Paschoal Frez, 143, têiieo, centro, em são João do lvaí - pR, cEp.
86.930-000; únicos sócios componentes da sociedade empresarial que gíra sob
o nome empresarial de "coMEBclAL M§ LíclrA LTDA - ME," com seãe e

Paraná em Curitiba pR:

contratual devidamente:§ffiiflivadri na fulM Junta comercial do Estado do
Paraná sob no 2afi22367üiffjbor dàspacho em sessão do dia 30/04/2013.

foro na Avenida Sao loa lvaí- pR, CEp
86.930-000, consoante ao coniràlg socialdevidamente arquivado na MM. Junta
Comercialdo Estado do parariê"tób no 41206964A50, por despacho em s.@sâo
do dia 08 de setembÇ._0,ç"1Ô10 e posteriorrenie.sua úttima alteraçao

@, á:- soçiçciade gira sob nome empresariat de.-GOMERCIAL 
MS LICITA LfDA . i1rtE".

cuÁusuua secuxoã: §E# çlrúo, A sociedade tem sede e foro na
Avenida são João, 1afif:r6rmj§entro, Município de são João do tvaí - pR,
cEP 86.930-000.
clÁusUu rencerúl AS ATIVIDADES: A sociedade iniciou suas
atividades em 08 de de 20'10 e seu píazo de duração é

Lojas de Veriedades, exceto lojas de departamentos ou
magazines (.:
CNAE 47,81-4100 comércio vayàjista de artigos do vestuário e acessôrios
ONAE 47,il-uu cggercfg;ivdreiista especializados de eqr:ipamen
suprimentos de
CNAE 47.53-9/00
equipamentos de

especializados de equipamentos

vâiéjista especializado dê eletrodomêstico

de equipamentos para escritôrio,
utençâo de computadores, equipamentos

CNAE 47.62-8100 Comércio Vârejista de discos, CDs, DVDs e fitas,
CNAE 47.52-1100 Corçércio .yarbjista especializados de equipamentos de
telefonia de comunicação, r,.

à

e

R
@',,x"

(

CNAE 47,13-0t02

CNAE 47 .89-A107 Comércio
0



comERoifilns ucrr LrDA - ME I
SETTMA ALTERAçÃo conTRATUAL Fts. 0§10
CNPJ í 2.601,67710001.92
N|RE 4í206864250

CNAE 4763-6/02 Comércio varêjista de artigos esportivos
CNAE 821 9-9/01 Fotocópias
CNAE 8219-9/99 Preparaçâo de documento e serviços especializados de apoio
administrativo
CNAE 1822-9Í01Serviços de encademaçâo e plastificacão
CNAE 4744-0102 Comércio varejista de,madeira e artefatos
CNAE 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos
CNAE 9319-1/99 Outras ativi{pdes esportivas
CNAE 7733-1100 AluguçIueirhaquinas e equipamentos para escritorio
CNAE 14134102 Confécção, so[ medida de roupas profissionais
CNAE 9521 -5/00 Reparação e gS.ãnutonção de equipamentos eletroeletrônicos
de uso pessoal e domestico ,' " ,
ONAE 4759-8/99 comerciol'tarefista de outros artigos de uso pessoar edoméstico '1"

CNAE 4712-1rcA Conrg-fiio vasista de mercadorias em geral, com
predominancia de produtos àlimenticios - minimercado e mercearia.
CNAE 4789-0/05 Coqç;pio varejista de produtos saneantes domissanitarios
CNAE 4754-7l01ComErcio Va'r§fistã de Móveis
CNAE 2622-1100 Fabricação de Periférico para equipamentos de informática
ONAE 4751-ua2 Recarga de cartuchos para equipamentos de informátic*
CNAE 4651-6101 comércio atacadista de equipamentoe de informática
CNAE 4647-8/01 Comêrcio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 3240-0/99 Brinquedoqiledagógicos
CNAE 3230-2/00 Fabricaçffib artefatos para pesca e esporte
CNAE 1412-6fi1ConfecfâSüe peças de vestüário, exceto roupas íntimas e as

cLÁusuLA QUINTA:}b capital sociat no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), dividido em 40.000 (qu{1,qnta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um
real), cada, totalmónte integr{llzado em moeda conente do País, fica assim

,w:

Sócio ;. ..'. Cotas % Capital
Cleber Silvério §16§ffi'fififfi ,,I'i 24.000 60,00 24.000.00
Maria Paula Carretas: MarCetli{o 16,000 40,00 16.000.00
Total 40.000 140% 40.000.00

:Ê ,s quotas são indivisíveis e nâo poderão ser cedidas oupoderão
transferidas a terceirqs sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condiçôes ê prêço direito dç preÍerência para a

/V
1

sua aquisição se posta à vend4; formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente., (art í.056, art. 1.057, CClzÓOàl
ErÁUSUI-A §EflMÀ: A ítisàbilidade de caOa sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas tq solidariamente pela integralizaçâo do Í
capital social. (art. 1,08;C
CLAUSULA OITAVA: A

-

istração da sociedade caberá ao sócio
PAULA CARRETAS MARCELINO'"

autorizados ao uso individual

-PI

)..do



coMERclAL Ms uÍcre LTDA - ME
SETtMA'AlrennçÃo coNTRATUAL Fte. 06t07
CNPJ í 2.501.67710001 -92
N|RE 41206864250

do nome empresarial, vedado, no entanto, em atívidades estranhas ao
interesse. soeial ou assumir obrigaçÕes sera em favor de qualque r
dos. quotistas ou de terceiros, bem comô onerar ou alienar bens imóveis da . - " "

sociedade, sem autorizaçâo do outro sócio. (artigoe g97, vl; 1.013. 1.0is,
í.064, CCt20O2l
C=LAU§IJLrA No.[,lA: os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
não estão impedidos de exêrcerem a administraçâo da sociedade, por lei
especial, ou em virtude 66ffipdenaçâo criminà|, ou por se encontrarem sob
efeitos dela, a pena que vedelyede,roB$l que temporariamente, o acesso â cargo§
públicos; ou por criJçe falinffiltar de prevaricagão, peita ou suúrno,
concussâo, peculato, orJ. contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional; contra normas de defesa da conconência, contra as relaçÕes de
9?n,stT9t fé publica, ou a propriedade. (art. í.01í, s 10 CC/2002)
CLAU§uLA DEGIMA: PRô-LABORE; Aos socios e outros que prestarem
serviços à sociedade, estabelecido de comum acordo entre os mesmo,
glsgrvgdos as d isposiçÕes re§lla,me nta res pertinentes.
CLêU§ULA DECIMA BE{IIIIEIRA: DELIBERAÇÕE§ SOCIAIS: NAS
conformidade dos quorun-Espãcifiõõi previsto no arf. 1010 do Novo codigo

cabgndo um votq a cada quota de capital.
ÇLAU§ULA DEGIMA SEGUNDA: Ao termino da cada exercicio social, qn 31
de dezembro, os administradores prestarão contas. justificadas de'- sua
administraçâo, procedendo à elabolação do inventário, do balanço patrímonial
e do balanço de resultado ecônor,nic'ó, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou âs Hpuradas. (art. 1.065, CCl2002)

Os sócios decidem de comum acordo a

por escrito. '§'r

cL4usuLA DÉclMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir
ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteraçáo contratual assinada
por todos os sócios.
êLÁsuu oÉcttue eulrure: Falecendo ou interditado quatquer sôcio, a

dispensa de formalizaçã!' de
que todas as decisÕes,tome
o§pensa de formalizâçãp- de Aã§de reunião ou assembléia aos só'ôios, desde
que todas as decisõeg,tomadas sobre as matérias discutidas sejam tomadas

sociedade continuará,nsuasgf,lividades com os herdeiros, sucêssores e o
incapaz. Nâo sendo píreejudffifu. inexistindo interesse desto ou do(s) sócio(s)
remanescente(s), o haveres sere apurado e liquidado com base
na situaçâo patrimonial da à data da resolução, verificada em

quô a sociedade se resolva em relaçâo a seu sócio. (art, <1.028 e art. 1,031,

; Fica elelto o foro da comarca de São João
do lvai - PR para o. e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes I

1

'&")I
L'

x

resultantes do rfientos.
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E por estarem assim justos e contratados, lêvraFn, datam e assinam o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de,igualteor e forma.

.t

§ão Joâo do lvai- PR,

tw-
ETA§ MARCELINO

TAS MARCELINO

?{



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

cARTÓRlo AzEvÊDo BA§ToS
pRrMErRo REGrsrRo.gryr-L-D§r!ri3,[?1"3 E%liii.rr_r-rvArvo DE cASAMENros,rrurenorçÕEs E rurELAS DA conrencÀoÊ ióao-àt-sõôA-^"^"'"

Av. Epitácio pessoa, 1 145 Bairro dos Estados 5gogo-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-s404 / Fax: (83) 3244-s484

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGMDO DE AUTOMAÇAO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDAO S|MPL|F|CADA páqina: OOt / 002CertiÍicamos que as inÍormações abaixo conslam dos documentos arquivados nesta Junta ComerclaÍ e sâo vigentes
na datâ da sua expedição.

no Capital/Espécie de Sócio/Administradorfférminúo úanAato
Nome/CPF ou CNPJ

CLEBER SILVERIO SIMÃO
045.177.619-40

MARIA PAULA CARRETAS MARCELINO
081.750,1 59.26

1ü337721-9

Partlclpacão no caoltâl (R$) Esoécle de Sóclo

24.000,00 socto

16.000,00 socto

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

TéÍmino do
Adminlstrador Mândeto

Mmlnlstrador XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx

Documento Assinado Oigitelmente 2 SlOStzO 16
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968. 170/000 1-99

Você deve instalar o certificado dâ JUCEPAR
www..iuntacomercial.pr.gov.bricertificado

I
!

COMERCTAL MS LíC]TA LTDA ÚÊ ],., 
.

Número dê ldontiÍicação do Resistrg déi, i,:
Empresas - NIRE (Sede) , '' ': CNPJ

12.501.6i7l000í-92

Dâta de Arquivamento do
Ato Constitutivo

08/09/2010

Data de lnício
de Atividade

08/09/20í0

I:j^"1*q!:le!:lo !L_9{4ouro, Nr e_Compremenro, B"tro, Ctdade, UF, cEp)
AV SAO JOAO, 1,t5, CEi{TRO, SÃO JOÃO DO tVAl. pR.86.93ÍLooo

LOJAS DE CARTEOADES. EXCETOIOJAS DE DEPARTAMENTq9 OU I'AGAZINES COMÉBCIO VAREJTSTA DE ARTIGOS DO
IF-s^'^u.+Ilgllc^Eg_s_óLr9p.9_o1trf391e_y§ÉJib.rÂt§É,8ôLrriiióô§õÉ-EâüÉÃü'Én-iõó-e óüin'liíàr.rros oE

4't 2 0686425-0

ALUGUÉL DE MAoUINAS E EaUIPAIiEÀITo§iÀRÀ

,, Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei rio 123/2006)

rNFoRMArrcA coúÉRcro v_A.REJs?AtspÉclaiileoQ.p,ç.Éi}fiióóófiE;ilõô§'á;õi,iffiÉffiõ'§'il;\úóó-E vtoEo;couÉRcto vAREJtsrA DE Drsc-os, cos,.oúós i-eiiaéi:p-o=ilenôó'üftãifi:;pEã[iüi1üãÉ Éorrror=nnros
DE TELEFoNIA DE coÍrtúNtcAçÃoicouERCto vAREJtsiÀDE:ARilcoó õÉ'ÉffiELARlÁ;êõMáióüneulsra oeEQUIPAMENToS PARA ss-cmr-ónrô_n_smÀÀcÃo Ê r'tÃrlúLr-çãô'óÉ-c-o-uiLiaõõÀÊ§,-e-ciü-n;arüÉruios penrrÉnrcos
coMÉRcro vAREJtsrA DEllrJg.o_q_E_sp_onfrvos;rofoêôprÃs;ÉnenaÉÃiÁo Dãôõõüffirt6ôfà:Énvrços
!9lE9l{!LzADos DE APoroADMlNrsrnArlvo senVç_osbÊ exõroEirúÁôlô eãÃõrrÉôÃiltóóõú-eRcro vAREJrsrA
?F,lf3P-:rll F.11I-EF§9sjlL9_q99êqE PHoMeçÃo pÉlvEHio-s-ÉéÉõÁiryos ourRAs drúróÀóÉs EspoRnvASALU(jutsL uE MAQUINAS E EaUIPAMEÀIToS PARA E§pR]TÓRIo;coNFEcçÃo soB MEoIDA DE RoUPAS
PRoFtssloNAls;R-EPARAç4o E MANI TENÇÃo DE EdupAMeufos er.iriióÉr-ErnourcosDE uso
9o_IE91_c_qcgUÉncro vlRE._ 9I3 gE oúnôs Án-irsôs óÊ üsôÉ-íssóÀf ãiôiíiêÍic-õc'o-riãncro vAREJrsrA oEMERcADoRIAS EM.cERAL, coMPREooútNANctA.DÊ*rl-Côowô§ÀúúÉ-liiict-oíilNtrüã-üdõ';-''
MERCEARIA;coMERclo vAREJlsrA DE PRoDUros SANEANTEsbóúrssaúiranro§ ôôuÉntiõ vÃREJtsrA DEMovErsjFÂBRrcAçÃo DE pERrFERrcos pARA EourpAirEúósóÉ rruÉõÀi,iaii?A,ÉÉõÀriê;óãiÁài-ucnos pARA

:9yJ.P*g'Tg: PEllllglU4r_rcA;cq{ÉRcro ArAcADtsrA DE eoúipÃúÉi.riôÉ'ôÊ lnçôãMÃirõÃiàôr.aencro
ll1919ls-rl-D.E_A1rrgos DE EscRIronro E oE pApEaARrA áÁrNóúÉôõíi;ÉõÀooãôõé'ÉÃÉàiôÀi-Eo oeARrEFAros PARA PEscA_E_ESPoRTE coNFEcÇÃo DE PEÇAa óe ve-siÚlnio , ExcÊiõ É'ôúÉÀíir.rÍinaas e as

Prazo de Duração

lndeterminado
Microempresa

Capital: R$ *.*0,69'-,;:,.:: . . iô'-'

(OUARENTA MIL REAIS) 
- ' ' ,.. :. .,"..'''

l'" '"
Capital lntegralizado: Rg AO.OOO;g0|' 

'

(OUARENTA MIL REAIS)

CURITIBA - PR, 25 de maio de 2016

Paraverificaraâutenticidadeacessewww.juntacomercial.pÍ.gov.br I
e informe o número 163377219 na Consulta de Autenticidede -*À
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
slsTEMA TNTEGMDO DE AUTOMAÇAO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

Gontinuação CERTIDÃO STMPLTFICADA Páqina: oo2t oo2
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam doe documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedigão,

CURITIBAT PR,'25 de maio de 2O1O
16t33772119.
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, 'rTleÉiifÂô eoGus
.§EcRETARIÀ,êERAL
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Nome Empresarial
COMERCIAL MS LíCITA LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCIEOADE EMpRESÁR|A LIMITADA

Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0686425-0

CN?J

12.501.677/0001.92

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Para veriÍicar a autenticidade ecesse www.juntacomerciel.pr.gov.br
e informe o número 163377219 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponlvol por 30 dlas



FET}ERATIVA DO BRAS

ABELIONATO DE PROTES
Av. Curitiba, 356, Sala 03, Cento, CEp: g6g30-000

Município e comarca de são Joâo do Ivaí - Estado do paraná

no12.501.677/000í€ã, com sêGã

Livro:91-P Fb.144
PROCURAçÃO BÂSTANTE QUE FAZ:
coMERCtAL M§ LtctTA LTDA-ME (A)
ADRIANO DUARTE TAVARES DA SlLüÁ
E OUTROS, COMO SEGUE AEAúõ:.

§A I B A M quantqg q.este público instrumento de-procuração bastante virem quep:-y$ê e um (21) dias do mês de lelembig 1õei ãà an-o de dois mit e quinze
f.jl:l §:p.:iq:l: "-cgrarca 

de sâo Joâo'oã úàr, Estado do Éaraná, emcartório perante ry,1!.-E:çpl§!tq {uramentad?, igrp"receu como outorgante:
e., pessoa iürú-i"", 

-inr.iit";; tNÉ; sou on-lá'oul.o///uuu'l-93, com sede à Avenida Gurltíba, no420-8, @ntÍo, nesta cidade
1?^f:: *í.".i: r:?!I1' §.19 ato representaào bár "ã, !õãüiJàl,iãü'io, s.

residente e domiciliado à Rua Antonio-Calalriga, no347, Lunarde[LpR- ;ra por aquide passasem; 2) RAFAEL qos saNlgs MÃ=ECÉLiNb; br"riÉil,'roürlo, maior,representante comercial, portador da CI-RG n'8.7§8.5g69, expediáa íêd óp-p/pRe inscrito no cPF sob n'0ô1,428.299.80, residente JoorirUir?íà i{ü'Ãp;r."ioã
Bezena Guedes, nu516, nesta cidade de são João do irri-ÉHil túõlAíiÜiõ§E
@,brasileiro,cas1{o-.'"p'"'"nt"n1ecomeiciár,lãããordaCl-
RG n"6.294.822-1 expedida pela SPP/PR e'inscrito ná-cpr sou ntg+loio,ozeea,
residente e domiciliado à Rua São Paulo, s/n", nesta cidade de São Joao oo lvaÍ-Pf; 

. Í) Úrasileiro, casaoã, auxíliar
administratiüo, portad aãiAa peta' Spi/pR'" úã.ritono CPF sob nc015,917.959-90, residente e domicitiàdo â Rua Bonifácio pr.ãÀóàl

c]l1qrS.ilvórlo§lmão,br:asileiro,.casado,ó*úã"ano,õÉffiõi.ãd
n"8..413.298-.5, exge{ida pela S§P/PR e inscrito no Cpr 

'go'u 
n"o+ó.tiz.otg<0,

residente e domiciliado nesta cidade de §ão Joâo do lvaí-pR. Ficando neste oflcio
$pF do conÍratg §oÊpl,Erime[? aEra,.ãg- n , uttima Atteracáo
QontratFl, arquivada à* Flr.17 da Junta
Oomercial do Paraná, expedida em lvaiporã aos zslõã72015, às Fls.lgg/190, todasda Pasta de Arquivo de Contratos_ Sociais no0+, deste oficio. A presente
reconhecida como a própria de mim, Escrevente Juramentado. Do que dou fé. E,pglg.nte.mim, pela outorgante, na forma r.epresentada, me foi dito'que por estepÚblico instrumento e na melhor forma de dheito nomeia e constitui seus bastantesprocuradores e representantes .regais: r) ApFrAtyg puARií iÃúAÉE;'à;§l!Vê, ôrasileiro, s,olteiro, maiorl auxiliár CI_RGn'9*924'837-8, expedida pela SPP/PR e inscrito no Cpf soL n.06g.eSO.gOg-Og,

Frez, no143, nesta cidade de Sâo João do lvaí-pR; 6) BRANDON FEÀÉÉ|RA DOS
i4ryT9§'brasilelro,solteiro'maior,auxiliaraomiáisfficl-RG
n'12.334.912-í expedida pela SPP/PR e inecrito no ópr sob n"0g4.zgzsãó,0À;
residente e domiciliado à Rua Lercio costa, nos76, n"rt, cidade de sâo J;ã; d;IVAÍ-PR., PODENDO REFERIDOS PROCUNNOOÀ'ES AGIR EM CONJUN-iO düSEPARADAMENTE, utirizando os poDERqs, a quem confere os mais amprospoderes para representar a coMERclAL M§ LlcrÁ aibÃ-ríE;;., ü;res parEr

Tabeliâo Designado

eà

1



Tabeliâo Designado

propostas de preços na(s) etapa(s) de lanoes, d&irii; expressamente da intençâode interpor rêcurso administrativo, manifestar iinàoiaiã e motivaoamente ã intençãode interpor recurso administrativo ao Íinar da iessão, interpor recursosadministrativos, assinar a Ata áà- t".tao, realizar cadastros, prestar todos osesclarecimentos solicitados pela Pregoelrá, ;;à;'prâi.r, todos os demais atospertinentes ao certame em nome da-outoigãntu, iãcJusive assinar contratos deFornecimento/Serviços e demais compromise]os. ÀsJim o disse e aorr fA a ruarrir{n

("' com poderes para) tomar qualquer decis_âo durante todas as fases oa LIffi,
I:,:::y: -" I :::l g_ ry: ?o:t1 "m . 

i.oq, e o ; ôrG,ü iàl io *, I 

" 
r ve rb a I m e n te nova s

'| 
u'.lr'v.rÍlriilr.uroErvrços e oemals cOmpromiseos. Assim o disse e dou fê. A pedidodas partes lavreí a presente rrocuraçaá, qríolõãir o" feita à itres'senao tida,acharampa conforme, aceita, ê asslna a Dresentê disnensanr{n qn {aa}am,,-r.--

§ffi l$""ir,t*-*.,ii;§ifl il{,Hi§g:5i:"Hffii
- r. r r\. -. . (Amanda crisilna Dias), Escrevente Juramentadã
19"""1T fi. Tl"lrmentos Cobrados: VRó. td,õàt (RS.64,23[ selo

i u1\+6't nC o.oli r p roto cài àá ; ;;i,1ããl§l !l o l' [,i;" 1,1{oT' r§ Pi SÍ} "::l:Xí?-:1i'§i:^* 1,1 31.,1q s:§ngtq í{ aõj 5. ü) Representando: cLEBERsrLVÊRrosrMÂo,eAMANóÀôàô;iNAôI-A"s':tU;ffi üT;.ilX?;;:t^f*:mais consta, dato, assino em público e raso. _

i-** FUNÂRPÊN - I
i selo DrGrrAL N" 

I

:.9+4J.CrFJn.SKUEn i

rYcontrole: r

. ;Y mgscV.Ubopq i

lonsulte esse selogm I

I http://ftrnarpen.com.br I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO clvtL oE NASCIMENTo E óBttos E pRrv_ATtvo DE cAsAMENTos,
rNrERDtçÕES E rurELAS DA coMARcÀ ot.lóÂo iEÉõõÀ'

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (BS) g244-5484

http ://www.azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtcrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo oe c_asameÀt";, úi;ü6es e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Péssoa Capital do Estado dà paraíba, 

". ,irtúA" 
"t.,..

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 7e - inc. V, que- o(s) documento(s) em anexo é reproduçãoÍieldo original que me foi apresentado e neste ato cànÍirmo sua autenticiáade através do'Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou Íé.

Este documento foiemitido emzzto9l2o15 às t4:44:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

l-c!gve- digital acima, garante que este documento Íoi gerado para COMERCIAL MS LIC]TA
LTDA - ME e emitido atravás do site do Cartório Azevêão àartãr, à" 

""óroo "àm 
â [egirraçao

Federal em vigor Art 14. e l0e. § 10. da Mp ZZOO/01

Esta certidão tem a sua validade alé222t09/2016 às 13:29:Í9 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 42gBZl

Código de Controle da Autenticagão:

33302209Í 50922460124-1 a 33302209Í 5092246 0124_2

A autenticidade desta certidão-poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobaàtos.not.br

I
lGp
Rüütoã
ÍErl

00005b1d734Íd94Í0s7f2d69Íe6bcO5b41Í7d85f3c3ed52cccga222cíb47bzgÍZl767e14dtOOeZtzaesaeããããã
29082996962656838a97af4c5f926Íe6Í1 bob1 cf87d1 eÍ9797957Í6412b41 1 0d934s



6meRqRrífIIS
COMERCIALMS TICITA ITDA ME
CNPJ:12 501.677/000í-92 - lN§C. ESTADUAL 90532469-12
AVENTDA g(o,toÂo, taslcenrRo -sAo -loÂo oo rvRilpR
TELEFONE: (43) 3477-1933

EMAI L: comercjalrnslbita@o m ail. com S KY P E : c-om glci q 
I m slicita

PRESENCIAL NO. 3412016

ANEXO IV

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
e suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNPJ no
12.501.67710001-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à AV. SÂO
JoÃo, N.o í4s - cENTRo, sÃo JoÃo Do vAí/pR, cEp: 86.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVÉRIO SIMÃO, portador do RG no 8.4í3.298-5
SESP/PR, inscrito no CPF sob no 045.177.619-40, em atendimento ao previsto no edital
de PREGÃO PRESENCIAL No. 3412016, declara que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação exigidos para participação no presente certame.

tTzsot ozz,oool -gãl
COMERCIAL MS LICITA

LTDA. - M.E.
Avenlda São João' í45
Centro - CEP 86930-000

L sao uoÃo Do rvAl - t* J

São João do lvaí Junho de 2016.

CLEBER

?



t{omERcrRrÍÍns
COMERCIALMS LICITA LTDA ME
CNPJ: 12.501.677/0001-92 - |NSC" ESTADUAL 90532469-12
AVENTDA sÂo .toÂo, t+s I crnrRo - sAo ;oÂo oo rvnjpn
TELEFONE. (43) 3477-1933
EMAIL:comercialmslicita@qmait.com*SKypE:.gg11g_qlilIg§_li.ç_-i3.a_

Ãvo

tü'^r"

PREGÃO PRESENCIAL NO. 3412016

ANEXO VI

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
e suprimentos de informática, em atendimento à SecreiariiMunicipaioà Saúde.

A CMPTESA COMERCTAL MS LICITA LTDA . ME, inscrita o CNPJ no
12.501.677/000í-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida a lú. SÃó
JoÃo, N.o í4s - cENTRo,-sÃo JoÃo oo vaiJpÉ,ôep-, 86.930-000, através de seu
p11e_s9{ante legal, Sr. CLEBER SILVÉR|O SIMÃO, portador do RG no 8.4í3.298-5
SESP/PR, inscrito no cPF sob no 045.1T1.61940, declara, sob as penas da Lei, que a
mesma está estabelecida sob o regime legal de MTCROEúPRESA, conforme conceitolegalefiscaldenoSSoordenamentopáirio,pooenõffi.sbenefíciosdaLei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro Oê ZOOO.

Í'Tzsot 6tTtooot-9Zl
COMERCIAL MS LICITA

LTDA. . M.E.
Avenlda São João, í4S
Centro - CEP 86930-000

L =ao.loÃo oo rvel - r* J

São João do lvaí, Junho de 2016.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRP AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
|NTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados SgOgO-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www. azevedobastos. not.br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me Íoi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do'Códigb
de Gontrole e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 28l'l Ol2O15 às 07:10:S1 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b'l d734Íd94f057Í2d69fe6bcO5bbc99f9cÍa1 cd4068005b91 ad6f9ac94a828dBe890Í482dde2d9SBOBg3e
4677c52996962656838a97af4,c5Í926Íe6Í1 b026ba35aÍa4436c34b51 83926f51 5b4bo

A chave digital acima, garante que este documento Íoi gerado para COMERCIAL MS LICITA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 1e. e 10e. § 'lc. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até:28/10/2016 às 03:44:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 443626

Código de Controle da Autenticação:

3330261 01 51 1 043í 01 48-1

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer moment
através do site : http ://www. azevedobastos. not. br
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ANEXO !V

Município de Cândido de Abreu- paraná

Licitação Modalidade: pREGÃO PRESENCTAL Ne. 3412016.
Obieto: REGISTRO DE PREçOS para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipat de Saúde.

DECTARAçÃO OT qUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO pRESENCTAL ne.
341201.6, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação no presente certame.

Cândido de Abreu, 15 de Junho de 2016.

Atenciosamente,

Çzslo.44ytoool {F
AÍIDERSON FERREIRÁ DE JESUS

AR}4ARIT{HOS - ME

. Av. Capitão Í. Barujeira, 2523, C.entro
[gr ez:cO-00s . Gmpc n,o"ro ]i{Í

I
ôJ

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME
ev.capltÃo lNDlo BANDETRA N"2623 - JD.cuRllBA - cENTRo - cAMpo wounÃo - pn

FONE: (44)3525-8387 / 9992-5626 ICNPJ:12.370.448/OOO1-86 | lE: 905291705 | E-mail:cleansot@hotmait.com.br

ANDERSoN FERRETRA oE:rsuíne Ne 8.044942-9 E Ne 031.730.589-17
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RepúeLtcl FEDEMTIvA Do BRASTL
ESTADo oR panqíee

caRróruo azevÊoo BASTos
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASctMENTo e ÓeIToS E PRtVATtVo DE cASAMENTos,
trurenolçÕEs E TUTELAS DA coMARcA DE.toÃo pESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados SB03O-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DIG|TAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticiáade através do Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05t02t20'16 às 10:07:1 S (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f0572d69fe6bc05Ma2db7f1 1 529d1 b72bd7d9561 beagdg0bebcg673Sab7962Sf6sob74B1
e47ad937bÍa32686d200c64cb46de03ac2eacOda1 28cc0ec9348a357cd6aÍ4Í622ea30c

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para ANDERSON FERREIRA DE
JESUS ARMARINHOS - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislaçáo Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MpZ200lO1.

Esta certidão tem a sua validade alé:25107/2016 às 03:10:25 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 402193

Código de Controle da Autenticação:

42522007 1 5085s070062 -1 a 425220071 S085S070062-s

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Pt§Clílü r'lt Rãp(bliêr. çÕ.Cffi
[hd*Ptufrúlhttt2J0S{,
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REGrsrRg.c-ry!-Dsr!{i3,i':ô?3 E%lii8r E pRrv-Arvo DE cASAMENros,rurenorçÕEs E rurELAS DA coMAnca ot.lôao;,ErõõÀ^-^"'
Av. Epitácio Pessoa, 1í4s Bairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB

Tet.: (83) 9244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www. azevedobastos. not. br

E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

cERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DtctrAL

O Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓoitos e Privativo oe casamóntgi, út"ffies e Tutetas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estadá dá paraíba, eú virtúoe etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofi.eldo original que me foi apresentado e neste ato cônfirmo sua autenticiáade através do códigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitído em oito2tzo16 às 10:03:1s (hora de BrasÍlia).

CHAVE DlGITAL

4-taYe tgital acima, garante que este documento foigerado para ANDERSoN FERRETRA DEJESUS ARMARINHOS - ME e emitido através do site ão cartàrió nzevêdo aàstos, oã'ãcoroo
com a Legislação Federalem vigorArt 10. e 10o. § 1o. da Mp 22ooto1.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 05/01/2017 às 0B:05:0i (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 469001

Código de Controle da Autenticação:

42520401161 S20S002S0 -1 a 42520401 í 6í S2O5O OàSO-,|2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME

Rv,cnprÃO INDIO BANDEIRA N"2623 - JD.CURITIBA - CENTRO - CAMPO TVOURÃO - PR

FONE: (44)3525-8987 I 9992-5626ICNPJ:12.370.448/0001-86 | lE: 905291705 | E-mail:cleansol@hotmail.com.br

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne. 3412016.
Objeto: REGISTRO DE PREçOS para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e

suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO Or ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME, CNPJ/MF ne.

LO.?70.448/OOO1-86, AVENIDA CAPtrÃO íruOtO BANDEIRA ,2623 - JD CURITIBA - CEP:

87300-005 - CAMPO MOURÃO/PR, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está

estabelecida sob o regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de

nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar

t2312006, de 14 de dezembro de 2006.

Cândido de Abreu, 15 de Junho de 2016.

Atenciosamente,

ANDERSON FERREIRA DE JE us RG Ne 8.044942-9 F Ne 031.730.589-17

ÍTa.gzo .44}nooí-Bã-l
âTDERSOilI FERREIRA DE JESUS

AR}{ARIffiOS - Í,IE

. § Gnitão Í. Bandeira , 26í23,Cenüo
[gP 87300-00s - Gmpo dâ;-IB,

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME
nv.captrÃo lNDto BANDETRA N'2623 -JD.cuRrlBA- cENTRo - cAMpo vtouRÃo - pR

FONE: (44)3525-8387 / 9992-5626 ICNPJ:12.370.a48l0001-86 | lE: 905291705 | E-mail:cleansol@hotmail.com.br
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nsulta Optantes

)ata da consulta: 09/06/2016
à Identificação do Contribuinte

:NPJ : 12.37O.448/OOO1-86
'lome Empresarial : ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHoS - ME

ú Situação Atual

;ituação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 11/O8,/2o1O

;itu no SIMEI: NÃO optante Pelo SIMET

il Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

D Agendamentos (Slmples Nacional)

\gendamentos no Simples Nacional: Não Existem

ar Eventos Futuros (Simples Nacional)
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PR TELECOM COMERCTO E SERVTçOS E/REL r-ME
cNPJ No 11.784.531/0001-39 - N/RE 41600000633

NONA ALTERAçAO E CONSO L\DAçÃO CONTRATUAL

ANTONIO CARMO MARIOTO, brasileiro, viúvo, empresário, nascido aos
0710711947, portador da Carteira de ldentidade Civil RG no 10.284.303-X/SSP-SP e
do CPF no 0í0.526.348-69, residente e domiciliado no Distrito de Warta, município
de Londrina-Pr, na Rua Londrina, 143, Centro, CEP 86105-000, titular pessoa física
da Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada sob o nome empresarial de
PR TELECoM coMÉRclo E SERVIçOS EIRELI-ME, com sede e foro jurÍdico '"
Avenida Américo Belay no 882, sala 02, Jardim lmperial ll, cEp 87023-000,
Maringá.Pr, inscrita no CNPJ sob no 11.784.531/0001-39, com contrato social
arquivado na JUCEPAR sob NIRE 41206730989 em 0110412010, como sociedade
empresária limitada e NIRE No 41600000633 em 0310212012, como ElRELl,
resolve, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar e consolidar
o seu ato constitutivo e alteraçÕes posteriores, mediante as cláusulas e condiçôes
seguintes:

CLÁUSULA PRIMETRA: O titUIAr ANTÔNIO CARMO MARIOTO, POr NãO MAIS tcr
interesse em continuar com a empresa sob a sua responsabilidade, retira-se da
empresa, transferindo a totalidade das suas 200.000 (duzentas mil) quotas no valor
nominal de R$.200.000,00 (duzentos míl reais) a MARCELO AUGUSTO pApA
JUNIOR, brasileiro, solteiro, estudante, portador da carteira de identidade civil RG no
50.370.508'1/SSP'SP e do CPF no 101.852.549-18, residente e domiciliado .
Maringá-Pr., na Rua Pará, 1144, Jardim lmperial ll, cEp g7023-000, nascido aos
2711011997, emancipado nos termos da Escritura Pública de Emancipação
lavrada no Cartório Scheid - 1o Ofício de Registro Civi! - 50 Tabelionato de
Notas, situado em Maringá-Pr, às folhas 186/187 do Livro 244-N, em 30/12t2014.

CLÁUSULA TERCEIRA: O socio ingressante MARCELo AUGUSTo PAPA
JUNIOR declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficarr,-,
desta Íorma, sub-rogado nos direitos e obrigaçÕes decorrente da presente alteração.

\T
P

CLÁUSULA SEGUNDA: De acordo com as alteraçÕes havidas, o capital social no
valor de R$.200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas p

quotas de R$'1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente
nacional, fica assim subscrito:

TITULAR PESSOA FiSICA NO QUOTAS otlo CAPITAL RS
MARCELO AUGUSTO PAPA JUNIÔR 200.000 100,00 200.000,00



PR TELECOM COMÉRC\O E SERvrÇO S E\REL\-ME
âNPJ No 11.784.531/0001-39 - NIRE 41600000633

NONA ALTERAçAO E CONSO L\DAçAO CONTRATUAL

CLAUSULA QUARTA: Com as cessÕes de quotas descritas na cláusula primeira, ,..,

titular ANTONIO CARMO MARIOTO retira-se da empresa por livre e espontânea
vontade, dando plena, geral e irrevogável quitaçáo pela cessão total de suas quotas,

declarando-se pago e satisfeito, nada tendo a reclamar sobre as mencionadas
quotas, ou de qualquer outro direito que faça parte do imobiliário e patrimônio líquido
da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa caberá ao administrador rrai.,

sócio MARCELO AUGUSTO PAPA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido
aos 08/1111975 na cidade de Cruzeiro do Oeste-PR, residente e domiciliado em
Maringá-Pr., na Rua Pará, 1744, Jardim lmperial ll, CEP 87023-000, portador da
cédula de identidade civil RG n0 20.712.906-SSP-SP e do CPF sob no 146.531.868-
20, aos quis compete todos os poderes e atribuiçÕes societárias e administrativas de
representar a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, competindo-lhes
privativa e individualmente o uso da firma, autorizado o uso do nome empresariat,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse societário, ou assumir
obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio,

CLÁUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da lei, que náo está
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude d^
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussáo, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrêncía,
contra as relaçÕes de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: A vista das modificaçÕes ora ajustadas e em .or.onân",.
com o que determina o artigo 2031 da lei 1040612002, os sócios resolveram, por este
instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a
partir desta data, as cláusulas contidas no contrato primitivo e nas alterações
contratuais posteriores que, adequado às disposiçôes da lei 10406/2002 aplicáveis
a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: v

\

I



PR TELECOM ÇOMÉRC\O E SERVTÇOS EIREL!-ME
0NPJ No 11.784.531/0001-39 - NIRE 41600000633

ruoN.A ALTERAÇÃO E CONSO L\DAçAO CONTRATTJAL

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

MARCELO AUGUSTO PAPA JÚrutOn, brasileiro, solteiro, estudante, portador da
carteira de identidade civil RG no 50.370.508-1/SSP-SP e do CPF no 10í.852.549-
18, residente e domiciliado em Maringá - Pt., na Rua Pará, 1744, Jardim lmperial
ll, CEP 87023-080, nascido em27l10l1997, emancipado nos termos da Escritura
Pública de Emancipação lavrada no Cartório Scheid - 1o Ofício de Registro Civil
- 5o Tabelionato de Notas, situado em Maringá-Pr, às folhas 1861187 do Livro
244-N, em 301'1212014, titular pessoa física da Empresa lndividual i.:

Responsabilidade Limitada sob o nome empresarial de PR TELECOM COMÉRCIO
E SERVIçOS EIRELI-ME, com sede e foro jurÍdico na Avenida Américo Belay no

882, Sala 02, Jardim lmperial ll, CEP 87023-000, Maringá-Pr, inscrita no CNpJ
sob no 11.784.531/0001-39, com contrato social arquivado na JUCEPAR sob NIRE
41206730989 em 0110412010, como sociedade empresária limitada e NIRE No

41600000633 em 0310212012, como ElRELl, resolve, por este instrumento de
alteração contratual, consolidar o contrato social e alteraçÕes posteriores, bei,,
como o ato constítutivo, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O tipo jurídico da empresa é Empresa lndividual de
Responsabilidade Limitada-ElRELl, com sub-rogação de todos os direitos e
obrigaçÕes pertinentes a esse tipo societário e girará sob o nome empresarial de PR
TELECOM cOMÉRclO E SERVIÇoS EIRELI-ME, com sede e foro jurídico Avenída
Américo Belay no 882, sala 02, Jardim lmperiat ll, cEp 87023-000, Maringá-pr.

PARÁGRAFO ÚNICO: E garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do
impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, / /
podendo a empresa ser arterada para atender uma nova situação, 

Á_/
cLÁusuLA sEGUNDA: As atividades econômicas da empresa, principal ê
secundárias, são as seguintes:
CNAE 46.65-6/00 ' Comércio de máquinas para automação comercial e gerencial,
tais como: máquinas registradoras e etiquetadoras, leitores, impressoras de cheques,
impressoras fiscais e não fiscais, balanças, componentes para máquinas e
equipamentos para uso comercial e gerencial;
45.30'7102 - Comércio de pneus para veículos automotores e máquinas agrícolas;

I
)

ü



PR TELECOM COMERCTO E SERy/ÇO S EIREL!-ME
CNPJ No 11.784.531/00A1f9 - NIRE 41600000633

NONA ALTERAÇAO E COTVSO LtDAçÃO CONTRATUAL

45.41-2101- comércio de motocicletas e motonetas novas e usadas;
45.41'2102 'Comércio de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
45.30'7101 - Comércio de peças mecânicas, elétricas e acessórios para veículos;
46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontologicos
46.64-8/00 - comércio de equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
46.42-7102' Comércio de roupas, acessórios e uniformes para uso profissional e de
segurança do trabalho e comércio de Equipamentos de Proteção lndividual (Epl), e
uniformes escolares,
4789-0/01 - Comércio de artesanatos,
4646-0-02 - Comércio de produtos de higiene pessoal;
4647-8-02 - Comércio de livros, jornais e outras publicaçÕes;
4649'4'01 - comércio de equipamentos elétricos de uso pessoal;
4649'4'02 - comércio de aparelhos eletrônicos de uso pessoal;
4741-5-A0 - Comércio de tintas e materiais para pintura;
4744-0-01 - Come.rçjq "de .f,er,ragensç, fçnamentas;
4l8t J2;07'- ôomércio de equipamentos e suprimentos de informátToa;
4751-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
4752'1'00 - Comércio de máquinas, equipamentos e materiais de comunicação,
telefonia, informática e eletroeletrônicos;
4753-9-00 - comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7-01- Comércio de móveis;
4756-3-00 - comércio de instrumentos musicais e acessorios;
4759-8-99 - comércio de artigos e utilidades domésticas e armarinhos,
4761.0-03 - Comércio de artigos de papelaria,
4763'6'01 'comércio de brinquedos e artigos recreativos;
4763-6-02 - Comércio de artigos de caça, pesca e esportívos;
4789-0-07 - Comércio de equipamentos para escritório;
8599-6-03 . Treinamento em informática;
9511'8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de periféricos;
9512'6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
4693'1/00 ' Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios e Cestas Básicas,

4520'0/01 ' Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores,
peças e Acessórios Mecânícos e Elétricos;

il

9521'5/00 - Reparação de equipamentos eletroeletrônicos e doméstico:
:r?-- "-- "-\



PR TELECOM COMERCTO E SERVTÇOS E/REr t-ME
cNpJ No 11.784.531/0001-39 - N,RE 41600000633

ruoNA ALTERAçÃO E CONSO L\DAçAO CONTRATUAL

8130'3/00 - Serviços de poda de árvores em área de transmissão de energia elétrica
e em linhas de transmissão na área rural e urbana;
4330-4104 - serviços de pintura e reformas em obras da construção civil;
6110-8/02 - Serviços de redes de transporte de telefonia e de telecomunicação;
4930-2102 - Transporte rodoviário de cargas de mercadorias e produtos nã
perigosos.
1813-0-01 - lmpressão de material para uso publicitário;

cLÁusuLA TERCETRA: A empresa iniciou as suas atividades em 25103t2010 e seu

Wazo de duração é por tempo indeterminado.

cLÁusuLA QUARTA: o capital social no valor de R$.200.000,00 (duzentos
reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$.1,00 (um real) cada uma,
integralizado em moeda corrente nacional, Íica assim subscrito:

TITULAR PESSOA FiSICA QUOTAS % CAPITAL R$
MARCELO AUGUSTO PAPA JUNIOR 200.000 100,00 200.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capit.i
integralizado e a empresa será regida pelo regime jurÍdico da empresa limitada e
supletivamente pelas leis das sociedades anônimas.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa caberá ao administrador não
sócio, MARCELO AUGUSTO PAPA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido
aos 08/1111975 na cidade de Cruzeiro do Oeste-PR, residente e domiciliado em
Maringá-Pr., na Rua Pará, 1744, Jardim rmperial ll, cEp 97023-000, portador r,

cédula de identidade civil RG no 20.712.906-SSp-Sp e do CpF sob no 146.s31.868-
20, aos quis compete todos os poderes e atribuiçÕes societárias e administrativas de
representar a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, competindo-lhes

autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse societário, ou assumirem
obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.



PR TELECOM COMÉRC\O E SERy/ÇOS E/REL t-ME
0NPJ No 11.784.531/0001-39 - N/RE 41600000633

NONA ALTERAçÃO E CONSO L\DAçÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SETIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular
deliberará sobre as contas e designarão administrador, se for o caso.

CLÁUSULA NONA: A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar Íiliais ou
outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA: O titular e o administrador não sócio tem direito de fixar uma
retirada mensal, a titulo de "pró labore,', observadas as disposiçÕes legais
pertinentes.

CLÁUSULA DÉGIMA-PRIMEIRA: Falecido ou interditado o titular, a empresa
continuará com as suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo
sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado
e liquidado com base na situaçáo patrimonial da empresa, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO UNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIM-SEGUNDA: O administrador declara, sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em
virtude de condenaçáo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pen.
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crinre
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública ou à propriedade,

cLÁusuLA DÉCIMA-TERCEIRA: De comum acordo, o titular e o administrador
decidiram que não haverá a necessidade da realização de assembleias, reuniõe.
ordinárias e extraordinárias, bem como elaboração e aprovação de atas.

ú



PR TELECOM COMERCTO E SERVTçOS EIREL\-ME
cNpJ No 11.784.531/0001.39 - NtRE 41600000633

NoNA ALTERAçÃa E cousouoaçÁo IaNTRATUAL

cuÁusuua DECIMA-QUARTA: O titular da EtREL| dectara não participar de
nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA DÉclMA-QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Maringá-pr., para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste contri,
social.

E, por estar de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em três vias de igual
teor e forma, obrigando por si, seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os
seus termos.

Maringá, 15 de janeiro de 201S.

t*r^.
ANTÔNIO CARMO MARIOTO

Titular Retirante

MARCELO AU O PAPA JUNIOR
lngressante

não Socio

{
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PAMíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIME]RO REGISTRO CTVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

cERTtDÃO DE AUTENTICAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dà Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo e reprodução
fieldo originalque me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade atraves do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 09/03/2016 às 09:2g:00 (hora de Brasília).

CHAVE DIG]TAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b3f0507a22Oa525a5dca1 9f6369783e31a0742a4ÍOaca31e2b881 be9b7d
7c5bd258521e4e2bd3d4b988cbdí 7d7365df3c00f2a782038e7e4c048303ed654299b3

49,"rq digital acima, garante que este documento foi gerado para PR TELECON COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME e emitido através do site do Cãrtório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22OOIO1.

Esta ceÉidão tem a sua vatidade até: 09/03 t2017 às 03:50:52 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 4990S8

Código de Controle da Autenticação:

379908031 60845320437-1 a 37990803í 6084S320432 -T

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Gontribuinte,

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

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de2014.

Emitido no dia 30/05/2016 às 11:00:25 (data e hora de Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

EM PRÉSARIAL

PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

ESTABELECIMENTO (NOME

PR TELECOM

E OESCRICAO DA PRINCIPAL
46.65-6-00 - comércio atagêg§ls ie rn4qulnas e equipamentos para uso comercial; partes e

E DESCRICAO DA

230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA

AV AMERICO BELAY
coM
SALA: 02;

CEP

87.023-000
IO

JARDIM IMPERIAL MARINGA

ENDEREÇO ELETRONICO

MARCELO@PRTELECOM.N ET,BR
TELEFONE

3227-1270 I í44l 9972-7337

RATIVO (EFR)

RAL

ATIVA
CAOASTRAL

01104t2010

ESPECIAL DATA DA S UAÇAO ESPECIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
srruaçÃo cADASTRAL

E

45.30-7.02 . Comércio por atacado de pneumáticos e cânuras.de-ar
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2'02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocictetas e motonetas
1t.19'1-91 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.45-í-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhoi e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes
e peças
46,42-7'02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais toutras publicações
46'49'4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46'49'4'02 - ConÉrcio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
47.4í-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio va§ista de ferragens e ferramentas
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47-52-'l-00' Comércio varejista especializado de equipamentos de teleÍonia e comunicação
47.53-9-00 ' Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos oe áúdio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56'3'00 - Comércio varejista especializado de instruÍnentos musicais e acessórios
47.59-8-99 ' Comércio vargjj$e ie !uqgs artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriorrnente

MOT CADASTRAL
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REPUBLTCA FEDERATTVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

àr,) '/s.
.J

{

EM PRESARIAL

PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

DAS ATIVIDADES

47.61-0-03 . Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
85.99.6-03 - Treinamento em infornÉtica
95'11-8-00 - Reparação e manutençâo de computadores e de equipamentos periféricos
95,12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
46.93-1'00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários
45.20-0-01 - serviços de nranutenção e reparação mecânica de veiculos automotores
95.?1-9-00 - Reparação e nranutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT
49.30'2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
18.13-0-0í - lmpressão de material para uso publicitário

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATURÉZA JURIOICA
230.5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRAOOURO

AV AMERICO BELAY
COIUPLEMENÍO

SALA:

CEP

87.023-000 JARDIM IMPERIAL MARINGA

ENDEREÇO

ECOM.NET,BR 3227-1270 I (441 9972-7337

ENTE FEDERATIVO L (EFR)

ATIVA
CADASTRAL

01/04/201 0

MOTIVO DE SI TRAL

E DATA DA SIT

COMPROVANTE DE TNSCRICÃO E DE
STTUAÇÃO CADASTRAL

uê '.-.

'(*r

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n0 1.470, de 30 de maio de2014.

Emitido no dia 30/05/2016 às 11:00:25 (data e hora de BrasÍlia). Página:212

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 30/OS/2016
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rRocunaçÃo BASTANTE euE oor.Wrf
TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIREL,I .
ME A FAVOR DE REINALDO CARLOS BUENO
E OUTROS, NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M quantos este Público Instrumento cle
Procuração bastatrte viretn que, aos sete dias do rnês de junho <Jo ano de dois mil e
dezesseis, (07106/2016), nesta cidade e comarca de Maringá, Estado do paraná.
neste Serviço Notarial, perante mim, Cintla Maria Scheid, T'abeliã, compareceu,
como Outorgante,
pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Avenida Americo Belay, nu
882, sala 02, Jardim hnperial, em Maringá-pR, inscrita no cNpJ/MF sob no
11.784.531/0001-39, com seu contrato social registrado e arquivado sob no
4160000063-3, em data de 0110412010; e 9â Alteração e Consolidação Conrratyal
devidarnente registrada e arquivada sob no 20151415790, em data de 05/03i2015,
todos na Junta Cornercial do Estado do Paraná - JUCEPAR, confonnc Cc-rtidão
Sirnpliflrcada expedida pela mesma Junta Comercial sob no l61358983-6, aos
0110612016, cu.ias cópias encontrarr-se arquivadex nesta serventia sob no 358; neste
ato representada por seu adrninistrador não sócio, Marcelo Augusto papa,
brasileiro, casado, administrador, poftador da Carteira Nacional cle l{abilitação iob
registro no 02032518940/DETRANiPR e inscrito no CpF/MIr sob no
146.531.868-20, residente e domiciliado na Rua Pará, no 1744,Jardirn Lnpcrial, em
Maringá-PR. o presenle e capaz e reconheciclo como o próprio por mim, cintia
Maria Scheid, Tabeliã, conforme os documentos que me foram apresentados, do que
dor-r Íé. E, pela outorgante, na fomra que comparece, lne foi dito que nomeia e
constitue seus bastante procuradores, BWs*fififfi cAR"tüü BüEIso. brasileiro,
casado, representante comercial, portador da Cédula de Identidade RG Íro
4.543.256-4/SSP/PR e inscrito no cpF/MF sob no 601 .234.s19-49, residenre c
donrioiliado na Rua Victor Meirelles, nu 133, Zona05, ern Maringá-IrR; GUSTAVO
LIMA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, maior e capaz, vendedor, portaclor cla
Cédula de Identida«ie RG n" 9.088.084 5/SSPiPR e inscriro no CPF/MF sob no
044.152.169-00, residente e dorniciliado na Rua Barão de Iguatemi,360, conjunto
Lea Leal, ern Maringá-PR; NILTON DE SOUZA. brasileiro, divorciado, vencledor,
portador da carteira Nacional de Habilitação sob registro no
03680471762/DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF sob nu 853.822.488-34. resicjenre
e domioiliado na Avenida Brasil. no 2325, sara 03, vira operária. em Maringá-pl{; e,
ANDERSON CANESIN, brasileiro. solteiro, maior e capaz, r,endedor. portador cla
Cartcira Nacional dc Habilitação sob rcgistro no 0041 tlTTiTOlDETRAN/plt c
inscrito no CPF/MF sob no 031,029.879-23, residente e domiciliaclo naRua Scurtana,
no l19, casa A, Jardim santana, eur sarandi-pR; aos quais confere podercs para
representá-la junto à Pessoas Jurídicas de Direito Privado ou órgãos 4a
Administração Pública Federal, Estatlual, Municipal e do Distrito Federal.
Atrtarquias' Funclações, para participar cle qualquer processo licitarório nas
modalidades Concorrências Pírblicas, Pregões. Pregões Él"trôni.os,'fornadas cJclrr€ncras l-LlDIcas, Hregoes. pregões F.letrônicos, 'fornadas dc-J
Prcços ou Convites leilões e dispensa de licitações; com pocleres pa,,a assina. ['requerimentos, declarações, atas, termos de cornprornisso, i.r,ru, d. J

responsabiliclade, oontratos, propostas cle preços, credenciamento de representantes,
recorrer aúrrinistrativamente de resulla<Jos ou renunúr essg-_dllel-tg,__LlllpqgllllPüselo Elroin. D:*t 

continua na pâgina 2
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editais e recursos; receber intimações, negociar preços diretamente com o
credenciar representante, tbrmular oferta e lances de preços, apresentar orçamentos,
planilhast enÍim, praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e

cabal desempenho do presente mandato. sendo vedado o seu substabelecimcnto.
FUNREJUS: Para os fins do OÍicio Circular no 0212015/DA, da Egregia
Coregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, será recolhida a irnportância de
R$18,86 (dezoito reais e oitenta e seis centavos),25Yo (vinte e cinco por cento) sobrc
o valor de RS75,46 (setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme guia
sob no 24000000001597469-7. Assim, na tbrma que comparece o disse, do que dou
fé, me pediu este instrumento que lavrado, the sendo lido e achado conforme. aceita,
outorga e assina, declarando expressamentê que clispensa a presença das
testemunhas, de acordo coln o artigo 684 do Codigo de Normas do Iroro
Extrajudicial da Corregecloria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná. Alo protocolado nesta data sob n"0003479 no livro de Protocolo Geral. Eu,
(a.), Cintia Maria Scheid, Tabeliã, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou f'é e assino.
Emolumentos: R$75,46, (VRC 444,62), Selo Funarpen: R$0,75. Selo Digital No
EW0ir.DjRIR.HHAoo, Controle: mXVhD.hDzZ. Olivía. Maringá-PR, 07 de junho
de 2016, (aa.) PR TELECOM COMEITCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME,
MARCELO AUGUSTO PAPA, adminis não sócio da Outorgante. Cintia
Maria Scheid, Tabeliã. Nada rnais. Trasladpdpfern seguida, cont-ere em tudo corll o
original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, Cintia Maria
Scheid. 'l'abeliã, que a trasladei, conferi, subsc fée público e

raso.

Maringá-PR,07 de junho de 2016

Cintia Maria Scheid

I
Ern Test" M cla Verdade

ffi

OI.UIA A. DA S. IIJT CAPTRROI
ErctrYcitc Jurrmrntrde

Contnole: :

mXVhD. hDzZ
Consulte esse selo em

----l http : //funàrpen. com. bn,[;
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGlsrRo ctvlL DE NASCIMENTo E óBtToS E pRtv_ATtvo DE cAsAMENTos,
tNrERDtçÕES E rurELAS DA coMARcA DE JóÁo Êe-ssõÀ

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sg03o-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de C^asamentos, lnteàiçoes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fteldo originalque me foi apresentado e neste ato confirmó sua autenticiáade atraves do'Códig'o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 07/06/2016 às j3:42:5s (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

4tltrq digital acima, garante que este documento foigerado para pR TELECON COMERCTO E
SERVIÇOS EIRELI - ME e emitido através do site oo Cártorio Azevêdo Bastos, de acordã com a
Legislação Federal em vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22OO1O1.

Esta certidão tem a sua vatidade até: 07/06 t2017 às 13:40:5í (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 543214

Código de Controle da Autenticação:

37990706í 6 1 307 1 1 0299-i a 37990706í 6í 307 í í O2gg -2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www. azevedobastos.not. br
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PR TELECOM COMÉRC|O E SERVTçOS E|REL|-ME
CNPJ: 11.784.531/0001-3e t.E.: 90544s6e-2s Ád;" Dc')

AVENTDA AMERTCO BELAY, 882 - JARDTM tMpERsIr" 
Q 

^ 
,'.1^

:.:::'_*'P-i'â§-íj
6t ?''nraRrrueÁ-pR CEP:87023-000

P RTELECOM@P RTELECOM. NET. B R

WWW.PRTELECOM.NET.BR

MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGAO PRESENCTAL No. 34/2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

DECLARAçAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEqUENO PORTE

A empresa PR TELECoM coMÉRcto E sERVtços EtRELI-ME, inscrita no cNpJ sob se
11.784.531/0001-39, e lnscrição Estadual ne 90544869-25, com sede na AVENTDA AMÉRtco BELAY, Ne gg2,
SALA 02, JARDTM IMPERIAL ll, na cidade de MARINGÁ, Estado PARANÁ - 87023-000, declara, sob as penas
da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte,
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei
Complementar L23/2006, de 14 de dezembro de 2006.

Atenciosamente,

Maringá, 15 de Junho de 2016.

l 11 784 5311üü01 -?GI

PRTELECOM COMÉRC|O E SERVTÇOS
ÉIRÉLI - ME

Rv. euÉnrco BELAY, 86? - sAIÂ 02
JD. ttüPÊRiAL - CEP 87023-000

MARINGÁ. PR

531.868-20
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MARINGÁ - PR, 01 de junho de 201 6' 
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LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL í.? 

.,§Va." 
=..

ESTADO DA PARAíBA I- -YY :
KEI"Ut L]UA FEUET(A I IVA UU BKASIL r".i -XAr -' \

ESTADO DA PARAíBA [- -§{Y ã J

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS \\- .4--^:/
FUNDADo EM í888 Y-"N V

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, Y: :Y
INTERD]çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtGtTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçáo
fieldo originalque me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 02/06/2016 às 13:06:46 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bfS1 e1 c33ca6c42b4d8999627d868e645872cad216c69dcd3eb1 95e2Sa
7ec3fbcS8521 e4e2bd3d4bg88cbd1 7d7365df3caa2d01 ecff8ba543bc0 ageg1t2TÍc2a3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para PR TELECON COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME e emitido através do site do Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: 02/0612017 às 11:M:í'l (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 541175

Código de Controle da Autenticação:

3799020616í005200264-1 a 3799020GíG1 00S200264-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http ://www. azevedobastos. not. b r
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PR TELECOM COMÉRC|O E §ERV|çO§ E|REL|-ME
CNPJ: í1.784,591/0001-99 t.E.:90544869_25

AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 . JARDIM IMPERI
MARINGÁ.PR CEP:87023.000 FONE:44

P RTE LECOM@P RTE LEC OM. N ET. B R

WWW.PRTELECOM.NET.BR

MunicÍpio de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 34/2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à secretaria úunicipal de saúde.

I
LICIT

DECLARAçÃO DE lNExtsTÊNctA DE rNcoMpATtBtLtDADE FuNcroNAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo de parentesco
por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou de servidor
encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

Maringá, L5 de Junho de 20j.6.
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pR TELECOM COMÉRCIO E SERVTÇOS E|REL|-ME
CNPJ:11.784.59ír0001-gg t.E.:90544869-25

AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 - JARDIM IMPERIAL
MARINGÁ.PR CEP:87023.000 FoNE: 44 szfiãiiü>

pRTELEcoM@pRTELEcoM.NET.BR /-%' '/c
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Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREoÃo pRESENotAL No. 34/2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à secretaria úunicipal de saúde.

Declaração

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei ne. 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei ne. 9.854, de 2l de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim ( )Quantos( ) Não(x).

Atenciosamente, /J

WWW.PRTELECOM.NET.BR

Maringá, 15 de Junho de 20j.6.
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pR TELEooM coruÉncto E sERVtços EIRELI-ME
CNPJ:11.784.53110001-39 l.E.:90544869-25

AVENIDA annÉRlco BELAY, 882 . JARDIM IMPERIAL
mlRtttoÁ-pR cEp:87023-000 FONE:44

P RTELECOM@P RTE LECOM. N ET. BR

WWW.PRTELECOM.NET.BR

syswx,
b\qi,'
§,à,qJMunicípio de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: pnecÁo pRESENctAL No. 34/2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

Declaração de lnexistência de Fato Superveniente tmpeditivo da Habititação,
!doneÍdade e Disponibilização de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:
1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para
participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração pública
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Atenciosamente,

Maringá, 15 de Junho de 2016.
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PR TELECOn COMÉRC|O E SERVTçOS E|REL|-ME
CNPJ: 1'1.784.531/0001-39 l.E.: 90544869-25

AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 . JARDIM IMPERIAL
MARINGÁ.PR CEP:87023.000 FoNE: M s227-r§ b.':,
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PRTELECOM@P RTE LECOM. N ET. B R

WWW.PRTELECOM.NET.BR

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitaçáo Modatidade: pREcÁo pRESENcIAL N". 34/2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria Municipal de saúde.

§'ÀSi,

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL ne34/2016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Atenciosamente,

Maringá, 15 de Junho de 2016.
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REPÚBLICA FEDEMTIVA DO BR,ASIL
ESTADO DA PARAíBA

cARToRto AzEVÊDo áÀsros
pRrMErRoREGrsrRo,gxl_.^"-=J1diüH'I3^trliiô.r_=_rryvárvoDEcASAMENros,

INTERDIçÕES E TUTELAS DA COTUTENCÀOÊ JôEO PESSOA

Av. Epitácio pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5go3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484

h ttp: //www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

cenloÃo DE AUTENTIceçÃo DtctrAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de casament"., r.t"ã,ç"es e Tutelas com atrúuição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João Pàssoa capital oo Ésiààã oa paraíba, em virtude etc...

certifica com base na Lei 8935/94 'art.70 - 
1nc. 

V, que- o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofieldo original que me foi apresentado e neste ato confirÀó suããutentiôiáade atravé, oã cooigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fe.

Este documento foi emitido em 16/0s/2016 às 16:00:40 (hora de Brasíria).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima,. garante que este documento foi gerado para pR TELECoN coMERclO EsERVIÇos EIRELI - ME e emitido atrávéi oo site do cártór,o Ãi"reoo Bastos, de acordo com aLegistaçáo Federarem vigorArt 1o. 
" 

19,.1-1". oa rup zioôioi.--

Esta certidão tem a sua vatidade até: 16/05 t2017 às 15:33:34 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 532421

Código de Controle da Autenticação:

37991 6051 6 114s13076s-1

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada por quarquer pessoa e a qualquer momentoatravés do site: http://www.azevedobastos.not.br
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