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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ

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

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

Oficio n" 19712016-SMS
Cândido de Abreu, 26 de Abril de 201

Exmo. Senhor:

Solicitamos de Vossa Excelência que seja

realizado procedimento Licitatório para aquisição de Mobiliários em geral para as

Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Básica, Vigilância e Secretaria de Saúde. Em

anexo encaminhamos orçamentos e o preço médio, ainda informamos que para custear a

referida compra será utilizada as seguintes dotações orçamentárias:

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

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



nREFEITURA MUNICInAL DE cÂw»too DE ABREU
ESTADO OO P,qRANÁ

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

s a ud ec a ndido de ab r e u@)t ot ma i l. c o m
Cândido de Abreu - PR

07. FLTNDO MLINICIPAL DE SAUDE

003. Hospital Municipal

I0.302.070I .2048 - Hospital Municipal

2180 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - Equipamentos e Material Permanente

2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica.
10.303.0701 .2042 - Farmácia Básica
4000 - 4490520000 - 498 - Equipamentos e Mat. Permanente

Sendo só o que tínhamos para o momento,

aproveitamos a oportunidade para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

ff loao
Secretári Municipal

Exmo. Sr
José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Cândido de Abreu - P

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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AVENiüA S40 tOÀO, r45 - CENTRO - SÃ,: .:OnO OC ttrgiipn
TELEFOF,TE í43] :i47I 1833

El,,n.{iL lri",gilrrr,si;crrxi.'dülr*,i .:rir 5,KYPE: ççr.ry.e1"c1-q!ry.s-ti-cj.la

www. com e r cialm siicita. ta m. br

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME
CNPJ No: 12.501 .67710001-92
lN SC R|ÇAO ESTADUAL : 90532469-1 2
ENDEREÇO COMPLETO: AV SÃO JOÃO, 145 - CENTRO, SAO JOÃO DO |VAÍPR.
TELEFONE : $3) 3a77 -1933
E-MAIL: comercialmslicita@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA DE CÂND!DO DE ABREU/PR

DESCRTÇÃO

Armario alto OZ oot com chave,
03 prateleiras, em MDP melaminio
1Smm, bordas em PVC flexível com
abas 16,Smm, medindo
1,55x0,80x0,36. Cor: Azul
CaOeira giratóri iva
sem braços , base a gás, aranha
com 05 rodÍzios duplos, espuma
injetada revestida em tecido JS com
acabamento em PVC. Cor: Azul.
CaOeira fixa em pol@
empilhável, assento e encosto em
prolipropileno anatômico, estrutura
em tubo de aço secção oblongular
16x0,30 com parede de no mínimo
1,50mm de espessura, assento
fixado na estrutura através de
parafusos e encosto fixado através
de pino em polipropileno. Todos os
topos dos tubos são fechados por
ponteiras em polipropileno injetado
no encaixe. Dimensões do assento:
0,45x0,41 m (LxP) encosto:
0,45x0,33m , cor a azul
EscrivaninhalJQfAÉ$ 03 gavetas
com chave em MDP melaminio
1Smm, bordas em PVC flexível com
abas 16,5mm, estrutura tubular
superior e lateral corn tubo 20x20,
painel em MDP, estrutura inferior
20x40 e pintura eletrostática epóxi.
Cor Azul.
Longarina-deO3lugares co m
assento e encosto em prolipropileno
super anatômico, estrutura em tubo
com tratamento antiferruginoso e
pintura epóxi, assento fixado na
estrutura através de parafusos e

R$ 294,82

I 
encosto fixado através de pino em

UNITARIO

RS 393,60 R$ 5.904,00

RS 7.200,00

R$ 103,89 R$ 2.597,20

R$ 464,00 R$ 6.960,00

R$ 5.896,32

lolps_(rg dos
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tubos são fechados por ponteiras em
polipropileno injetado no encaixe.
Dimensões do assento: 0,45x0,41m
(LxP) encosto: 0,45x0,33m (LxP), cor
azul.

Mesa de Reunião retangular, tampo
em mdp, na cor branca, pés metálico
confeccionados em tubo oblongo.
Medidas aproximadas:2500 x740 x
1000 mm (comprimento x altura x

Arquivo em aço com 06 gavetas:
Sistema de abertura das gavetas
através de carrinho ielescópio,
capacidade de 50 kg por gaveta,
chave com sistema de travamento
simultâneo das gavetas, 2 porta por
etiqueta por gaveta e separador de

Ventilador de parede oscilante,
helice de 60cm com controle de
velocidade, bivolt, preto, Equipado

R$ 185,42 R$ 927 ,12

Longarina de 04 lug com
assento e encosto em prolipropileno
super anatômico, estrutura em tubo
com tratamento antiferruginoso e
pintura epóxi, assento fixado na
estrutura através de parafusos e
encosto fixado através de pino em
prolipropileno. Todos os topos dos
tubos são fechados por ponteiras em
polipropileno injetado no encaixe.
Dimensões do assento: 0,45x0,41m
(LxP) encosto: 0,45x0,33m (LxP), cor
azul.

R$ 436,80 R$ 8.736,00

tvtesa para comoutador 1,00x0,60
com teclado retrátil em MDP
melaminio 15 mm, bordas em PVC
flexível com abas 16,5 mm, estrutura
tubular superior e lateral com tubo
20x20, painel em MDP, estrutura
inferior 20x40 e pintura eletrostática

Armário !!p arquivo êm aco com §
qtas, sendo duas gavetas de 1 5 cm
e 3 gavetas 30 cm, com armação
para pastas suspensas, pintura
elestrostática epóxi-pó na cor
cinza.dimensões 1 33x47x7 I cm.

R$ 264,00 R$ 2.640,00

R$ 8.496,00

Painel de madeira: com camurça
verde para fixar avisos, anúncios,
recados, etc. Tamanho: 80 cmx70
cm.

R$ 1 .131 ,20 R$ 16.968,00

fichas, confeccionada em
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Àrr."'rári* alt* $2 p*rtas c*tt'l dhôve, 03 prnteleiras, em M§F

nrelaminiCI 15mm, bordas ern PVC flexível con: abas l$,Sn-rrn,

nredindo 1,55xü,8*x0,3§. Cor Azul

Cad,:rra gii"atoria modelã ***i,rtiu, se* nraços , base ;g;;,
ar*nha cnn: 05 rç:dírios duplos, espuíRa injetada r*vtstida er*

tecido l§ rCIm acaâ:anr*ntn ern PVC, C*r: êe*|.

Cadeira fixa em pulipr*piienn *nrpilhável, assentc * encost
er:r prclipropil*n* anatÔmico, eçtruturm erí1 tuhü de a{o secÇ

ublançular l"Sxü,30 com parede de no mínimo 1",5ümn"l dn
espessurâ, âsseü{ü fixadu nn estrutur"a atraves de parafr:sos

r:nco*lo fixndc ntravés cie píno ern polipncpiler:o.-,,íadrr os
tnpus d*s tubos s§* fechad*s p*r pnnteir*s em pollproprie

ínjetadc no enc*ixe. ilÍn'lensfres do atsenta: 0,45x0,41m (LxP

ençtst*: §,45x0,33m (LxPi, c§{:à' ôzu:,

[.Ecrivaninha ].,30x0,60, ü3 gavetas çom chave ern ÍvlDF 
I

meiaminio 15mm, b*ndas sm FVÇ flexiv*i com âbas 1"S,5mm, r

YDF, *strrturx i*íerior ã0x{ü * pintura eletrostática epoxi. Cor

tratnmcnto *ntiferru§inoso e pintura epór:i, assento fixadn na

eslrutura através gã liarafusçs ei*tlc*§to fixado atr*vês de 
i

príx] em pr*lipropileno, T*dos os tCIp*s cius tub*s são fechados :

por ponteiras cn'l poiiproplleno injctadr: no encaixe. DimeRsões '

clo L,rsscnlo: 0,45xü,4lnr (LxP) encostü: 0,45x0,33m (LxP), cor

*strr-rl*rê tubular superior e lateral cüfi t*bo 2üx2Üi p*inel crn r R§ 3&S,00

YDF, *strrturx i*íerior ã0x{ü * pintura eletiostática epdxi. Cor l

Azul.

!-ongarina de 03 luçarês com assentc e encosto em 
I

proliniopiteno super anatômico, eslnutura ern:;jff:;1, 
_, II'r:ir;::n:*nfn xnlifprrr rÀinncn rr nintr rra pnór-i

F.S 5S5,00

R§ 3$ü,t!CI

e$ T6uâl

:t- *-í

§.s25,{}ü

8.40*,00

i

i

R$ 140,00 ; R$ 3.5ü*,ü*

§.$ 5.§35,*o

R$ 48ü,üü R$ §.600,*$

?30,ü* R$ 1.15#,üü

R$

- --*"-*"--r*....
I

I
I

i

I

59ü,*0 i R$ 11.§ü0,Üü

i

iR$
I

t"

I p(

1S
t- -3

t -,

iú1
:ao
'l*l
§e
5

I

n0
xP) 

i

I
{

I

I

)Í-l

azu]' i *
VentilaeJ*r de parede sseilant*, ht*lic* de §*cm c*rn controle I nS
d q. ve§ { {9.* -Q, 

h i y-?l!, p ls t§ {jff | pq qg*cgl pro}qq1 §ry§g ;
Langarina de ü4 iugarcs c$m ôssento r encnsto em

plclipropilenfi super anatômicc, eçtrutur* sm tubü **ftl
l"atanrslnts rntiÍerruçinor* * pintura epóxi, ass**to fi;<ado na

i:sli'utilr* arravós de parafusos * cnr,:stu i'xadr: alr*vcs dc
pino em proliprnpil*n*, Todos *s t*pCIs d*s Lubos sãn fechad*s
por ponteiras *nr polipropil*nu inictado nc enraixe. Dimensôes
rJu ans*nlo: *,45xü,41m {LxP) encosto: 0,45x0.33m {l-xP), cor

azul.

{" N Fl : i 8. 77ü.897/ü001 -t}ü
Ê].Ll* 5*ntsls Vicentrm, ?36 Centro

[' rr':a] L contratosç&yah*o.c*m.b r

lnscriqão Ist*dua l: §Ü64Ü§]2*24
- Campina d* §irnâ*lPR - f,[p §5148-0ÜÜ

Ielefone: {4ã} 3§34-13§?
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t"I**a para c*mpulad*r â,üüx0,60 r*m teclado retrátil ent MDP

s:*l*minin 15 r:m, b*rd;tti ern PVt fle;{ivel ççn': abas 16,5 mrn,
l0 i rstrütura fubuiar superi*r s l*teral c*m lxh* ã*xZ{i, p*ilel em

MDP, €stíuturã inferior 20x40 e prntura eletrostálica epóxi.

' çnr: A:ul.

RS 29!),ü* a( ) üan nn

lü

Árrxár-io tipo arnuivo effi üç* c*n: 5 gtas, sendo duas Eavetas
d* 1§ rnr e 3 çavetas 30 cnr, rom arrnaçôü pürô pastas

s*spÊnsôsr plntura eNestrostática epdxi-pô nü c§f
cinaa.cJinrensões 133x47x71 crn"

Painel de madeir*: com câírlur"ça v*rde para fix*r aviso§,
enüncigp,"1gqqs§1§!§: faryqlg:-sQ cyyTü cffi, 

".

f'tesa d* Reuni§m retangr-rlar, tornpo orn mdp, nô üor hranca,

oô,'Y §§0.{Jü : R§ 6.900,CI0
:

xü

11

§

l""j

I

]tJ T

R$ 280,00 R$ 1.400,üü

pes metàlico confecciorrad*s *rr tub* oblnng*. Mrdidas
apruxirnaiJas: ?5üü x 74§ x nüüü rrm {romprirttenLo x altura x

ir
i

:i

, Rs . sgü,§f) i §$ 8§ü,ü*

! --^, ,,^\idi uul .,,r, ***-::i--*-*---fÍ' ----"*--*-iT-- "

Àr"r.;uivo em êÇü cum ** Eavetas: §istema de abertura das
g*v*lrs atrãçós de carrinh* t*lesc*pio, capaciciade de 50 kg

p*r gav*la, chave com sistenra de trayarr.tent*-sinrultân** dag

çavetas, 2 porta por etiqueta por qaveta e separadr:r de

iirhas, coníeççi*nacla em çhaí:a,ãr{ mm com rntdidas de 134ü

p.$ 899,üü R$ 13.485,00

R$ 8Sü,

R.$ §8ü,üü R$ 4.900,00

R$ ?SS,$ü 1.1SS,ü0

r51"]
LL

1(l

lln-rinosos qu* iníarmailn o stãtus de funcianament§, pr*teçãc
à áqua da cr:rrta*inação por poeira, preservando sua pureza.

; ücm is*lamento têrrnico para manter a temperatura tantr: da

alt x 58ü larg" x',§S0 praf,

sEbecir:ur* n"ctriqerai;; ;1ü;- 2r0 ü;ú: .ot', in*i.ruoot

áçua nat*ial quanto da água gelada.

Vcntiled*r de [rlesa 3ü cm, corn trÊs velocidades e ajuste de
inclrnaç§g 3gS] § {pcllaç§o *p_rcg1t*|

Ârr:1*rio em ôç* ü? portas dotadas d* feehadura e ü4
pralei*irns lr:tern*s, chapa ã6, pintura EletroEtática nã cur

cinrn e lrãtêm*iltü antiferruçinoso, c*m dimensões altura: 198

cry, larçygiS§ t11.ptofundldade: t5 §S:
§stanle rm *ç* desmontáv*l com 7 prateleiras c*m reforçn em

X, ntitrixa pêr*f*sos, cha§* ?6, dimtnsões; Largura: §2cm,
Altura:'2,.13cm,profl undida-d:,_*?S1."Lt_garcinzl_

[ 1ü,R$

1

ürl 1 R$ &,Eoo.

I1_*
I

üü I R$ 4.e5CI,

CI0i
1

i
I
J

I

it{l :"*t
-,,*j

-1 rli

{l\Fi 1§.7}*.897/ü0ü1-06 inserição [stadual: §ÜS4Ü63;-34
Rua §ant*: Vicentim, 236 C*ntro - Caenpina d* Simãa/pR " CIP &5148'000

I rrrail ro*tratosç@yahoo.conr.br T*l*f,;ne: {4}) 3634-13§7
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Ar Conriici*nado §plit - 9.$00 Stus, Brant*;

np*ração: refri , ü*sumidifica,
Ventila; 3 de ar: 500 m3lh (interno e

üxÍern0); Temper 1B0C a 32oC; Controle Ren:oto: sim,

cnnr cristaLi{ ido, rel*g light; Funções especiais: ?.30ü,00 R$ 9.200,00

ento r'ápido {Turb*} Aut*fan; Filtr*
ibacterias, Carbnnn, H§FÀ; Fu §eTin'ler; Aiust*s

aulomá{ic*s funçãn Oscilxr para direct,: de ar.

C*mpr*sscr rotâtivs rcm m*t*t"de l*nEa dr.er*çãoi

Trl*fçnc sem fio 1.9 0ect 6"0 0igital Q( ?4n fln I P( 2,400,sü

Âr C*ndicionado Split - 12.üüü ttus, iql - Branco;
tieo, üesun"lidifica,

o de a": 500 m3/h (interno e
erxte"nü)i Temper IS*C e 32nC; Contr*l* Rem*10: sim,

Backlight; Funçóes espcctais: RS 2600,00 R$ ?.6üüü,üCI

íianrento rapid* {-[- inE, Autofan; Filtro

Antibacterras, Cârbonü, HEPA; Fu&§*Jímer; Ajustes
aut*nráticos função Sscilar para direeionXor de ar,

i Compressor rotativo com mctor de ionça duraçã*. 22CI V*lts

Í-: i 't+

-^:r!tt \ l

!

I
I

I

I

I

I|-

I
I

I

I

t t # . f 7*" S§) IttS{Jt-§'t *[-rr* r

u ; .1=*l\,, íit1,ç1qdIi\lTflt fid§. lJril Lud,i', ."rrltL,! :ç3.tÍl L

ii ,l$itfi,r-r i,,ir*ififiit'i i.l 13* " ü*Xtrti
: .i 

,' " ":i ,,: ."-lirltlrr,,r ;i,., iin:;lC . aRJ

I R$ 100,00

Rafaàl ce Lirna
i

tr*scriçâa [stadua l: ]0ffiü§3?- ?4'

- Campina do §imão/pR - C[p &§14§-ü00
I-elef<ine; {.X;} 3§}4-1}ST

ilstante de aço desrnontável .qq, 6 prat*leiras, chapa ?6,

üirnensões: Larçural 93 crn *itúr'a: 19S cm Frofundidade:
30cm, na cor cirlaa.

l-Jnra m*sâ de *scritor§b em forrnato "L",' êm madeira MDF,

rom quatro gavetas e um supottü,parâ üÊU, medídas: 1.70m

cie r*mprirn*nto,'trr$§m de largura e *,75m de altura

r*rols§lq Pt§*gg§!$S
V*lnr Total

Campina do §irn§o, l$ de janeiro de 2Ü16

JL

RS 3.üü,0ü l R$ 1.?S0,CI*

R$ 78ü,CI0 R$ 3.120,ü*

(f"l PJ: l"§.77ü. 89710001 -06
tua §antos Vic*ntim, 336 Centro

[-nrail: cnntratosg@yahoo.c*m.hr
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Ne Qtde Descrição / Produto RS Unitario RS Total RSTotal \ ; iLr:C;; -'),

L 15

Armjrjo alto 02 portas com chave, 0i
prateleiras, em MDP melaminlo 15mm, bordal

em PVC flexível com abas 16,5mm, medindc

1,55x0,80x0,36. Cor: Azul 455,00 6.825,00

2 30

eadeira cúat!fuia modela ere§lliua sem braço:

, base a gás, aranha com 05 rodízios duplos

espuma injetada, âsjient{i e eücosto interligaclnt

ccnl ian:inas revestida em tecido JS cc,Í

acabamento em PVC. Cor: Azul. 220,00 6.600,00

3 25

eadelra fixa em pollprspdeÍls empilhável,

assento e encosto em prolipropileno anatômico,

estrutura em tubo de aço secção oblongulat

16x0,30 com parede de no mínímo 1,50mm de

espessura, assento fixado na estrutura através

de parafusos e encosto fixado através de pinc

em polipropileno, Todos os topos dos tubos sãc

fechados por ponteiras em polipropilenc

injetado no encaixe. Dimensões do assento

0,45x0,41m (LxP) encosto: 0,45x0,33m (LxP),

cor a azul. 110,00 2.750,00

4 15

Escrivaninha 1.20x0.60, 03 gavetas com chave

em MDP melaminio 15mm, bordas em PVC

flexível com abas 16,5mm, estrutura tubular

superior e lateral com tubo 20x20, painel em

MDP, estrutura inferior 20x40 e pintura

eletrostática epóxi. Cor Azul.
285,00 4.275,0O

5 20

Lonsarina de 03 lueares com assento e encosto

em prolipropileno super anatômico, estrutura

em tubo com tratamento antiferruginoso e

pintura epóxi, assento fixado na estrutura

através de parafusos e encosto fixado através

de pino em prolipropileno. Todos os topos dos

tubos são fechados por ponteiras em

polipropileno injetado no encaixe. Dimensões

do assento: 0,45x0,41m (LxP) encosto:

0,45x0,33m (LxP), cor azul.

290,00 5.800

6 5

Ventilador de parede oscilante, hélice
de 60cm com controle de velocidade,
bivolt, preto, Equipado com protetor
térmico 250,00 1.250,00

7 20

Lonsarina de 04 lueares com assento e encosto

em prolipropileno super anatômico, estrutura

em tubo com tratamento antiferruginoso e

pintura epóxi, assento fixado na estrutura

através de parafusos e encosto fixado através

de pino em prolipropileno. Todos os topos dos

tubos são fechados por ponteiras em

polipropileno injetado no encaixe. Dimensões

do assento: 0,45x0,41m (LxP) encosto:

0,45x0,33m (LxP), cor azul.

440,00 8.800,00



10

nara comoutedor 1.00x0.60 com

átil em MDP melaminio 15 mm, bordas em

flexível com abas 16,5 mm, estrutura

ubular superior e lateral com tubo 20x20,

inel em MDP, estrutura inferior 20x40

tura eletrostática epóxi. Cor: Azul

0e 1:\
(....

Çi
-l<,]

-.9.J
v-J

NÃO TEMOS

!!po arquivo em aco com 5 gtas

duas gavetas de 15 cm e 3 gavetas 30 cm,

armação para pastas suspensas,

stática epóxi-pó na cor cinza.di

L33x47x77 cm.

de madeira: com camurça verde par

avisos, anúncios, recados, etc. Tamanho:

de Reunião retangular, tampo em m,jp,

a cor branca, pés metálico confeccionados

oblongo. Medidas aproximadas: 2500

740 x 1000 mm (comprimento x altura

1.405,00 21,.075,00

em aço com 06 gavetas: Sistema

das gavetas através de

ipio, capacidade de 50 kg por gaveta

com sistema de travamento
gavetas, 2 porta por etiqueta por gaveta

de fichas, confeccionada em cha

mm com medidas de 1340 alt x 580 larg.

Refrigerado, 110 ou 220 Volts, c

es luminosos que informam o sta

funcionamento, proteção à água

nação por poeira, preservando

Com isolamento térmico para manter
peratura tanto da água natural quanto

ilador de Mesa 30 cm, com t
idades e ajuste de inclinação vertical

1.200,00

ário em aço 02 portas dotadas
e 04 prateleiras internas,

hapa 24, pintura eletrostática rra

e tratamento antiferruginoso,
altura: 198 cm, largura: 120 cm,

stante em aço desmontável com 7 pratelei

reforço em X, utiliza parafusos, chapa 26,

: Largura: 92cm, Altura: 2,43cm,
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1272 - ramal 209 CEP: 84.470-000

BOiPR.EfEITO

*,§rTo.Rlz*Ç ê} Ê, ufiR or pRocEDIIirtEI{To,Lt§itAréXp

DESPACHO

Feita a análise sob a otica da oportunidade e conveniência e relevância para

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 mobiliários em geral para as Unidades Básicas de Saúde, 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

convocatório 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 publicação.

Cândido de Abreu, 07 de junho de 2016.

JUNIOR

F'uiô.,,
f;'t"
1; "" '2 *I-§r«,

unicipal
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Av. Paraná, 3 - Fone: 43-34?6-12?2 - www'candidodeabreu .br - 84470'000

.BgBIABtA Ne 9, 9L iz9.!1

o PREFEITO MUNICIPAL DF CÂ.niotoo DE

Paraná, no uso Oe'§uaS atribuições' de conformidade com o

tei federal ne 10.520,20A2,

t' , BEgo tYEl 
i

Art.lg.FicadesignadooservidorALLANDlEGoMoRENo
VAROTO, totado nà S"ài.trri, ililúioár àe Administração' parl atuar comc

Pregoeiro no" pro"ã.,o' ii"it'torio! ãÜ"ttgt :?P- ." mooátidaoe "Pregão"' sem

prejuiz ' de suas 
"iirúuO"t 

funcionais' a partir desta data'

Parágrqfoúnico.Nasausência99.r'lqedimentosdoPregoeirotitular'
fica designado páíà sunstitui-lo " 

;il;; Ãúu i;rÃNôrr MIRANDA DA SILVA'

membro da Equipe d,e Apoio, .o* ã*à"à.àliiinriçó"r " 
prerrogativas do titular'

Art. 2s. com a finalidade de assistir.o Pregoeiro no desempenho de

suas funçÕes, fica designad.a +-GE-êPq9 to'npoit' dos 
^servidores' 

ALAN

MANoEL MIRANDA DÁ sILvA,TLEBEffiN #ÃNó-RO 
-KozlEL e PAULo

WILLIAN DE GODOY'

Art.,3e. o pregoeiro, ou seu substituto eventuat, poderão convocar

outros servidores, além ao. *á*'oloi â, Equipe de Apoio' sempre que a

especificidaoe téõnica do objeto ou ãa oocumentação apresentada assim o exrgtr'

óáiã áuxniar na ánàfitu de propostas ou documentos'

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

,"-*-\

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDC DE ABREU'

eml3de dezembro de 2015' 
I

JosÉ r--vlnrÂ R:iu Ju-Y:l
PCererto MuNtctPrt-

SANDROVAL .}OSÉ PNOEST

é".tãtatio Municipal de Administração

ABREU, Estado do

inciso lV do art. 3e da

Jesá l[aria Reis iunior
Prsltitc ráuÍllCiPãt
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e C
Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (43\ 3476-1222 - rama[ 209 - CEP: 84.470-000

TERMo oe RerÊRerucrR
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Mobiliários em
geral para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde.

Cândido de Abreu, 07 de junho de 20í6

Responsáveis pela elaboração do termo de referência:

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

Preço Máximo R$ 124.191,02 (cento e vinte e quatro mil cento e noventa e um reais e
dois centavos).

Justificativa Aquisição dos produtos se faz necessários para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde.

Prazo de Vigência A partir da assinatura tendo vigência até 3111212016, sendo admitida
prorrogaçâo de prazo desde que haja interesse da administração e seja
comprovada a vantajosidade.

Prazo de Garantia Conforme Legislação.

Adjudicação Menor preço por item.

Classificação Orçamentária 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 Médica Odontologica
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 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
07, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica.
10.303.070í .2042 - Farmácia Básica
4000 - 4490520000 - 498 - Equipamentos e Mat. Permanente

Local da Entrega Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o Edital e em
conformidade com o pedido das Secretarias requisitantes, apos solicitação e
autorizaÇão do Departamento de Compras.
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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

MTNUTA DE EDTTAL DE LTCTTAÇAO
Pregão Presencial n'. _/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. _ 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 PreÍeitura 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 licitaçôes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às :

( ) do dia _ de _ de 2016.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais
aquisições de mobiliários em geral para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à
Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termo de referência e
(Anexo l).

2. CONDrçOES DE PARTTGTPAÇÃO NA LTCTTAÇÃO
2.1. Poderáo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Náo poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio 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 não satisfaça as
condições exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessáo, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cedula 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, deveráo ser apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, paru a devida autenticaçâo, 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.

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

3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do
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 intimações 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 náo 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 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 (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preÇos e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissáo 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
informações:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÁO PRESENCIAL Nq ,2ü6
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 HAB|L|TAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGAO PRESENCIAL N9 12016
RAZÁO SOCIAL E Nq DO C.T.I.P..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 DTGTTAL)
5.1. A proposta deverá ser apresentada 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

sov.br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP _12016 -
S ETUI OCNAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SATDE, SEM

rasuras ou entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo
representante legal da licitante. Serão aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mídia
removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razâo Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitaçâo.

AQUIS DE
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5.2. O arquivo esl deverá conter:
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 Iicitante 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 nâo tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, náo sendo
considerados pleitos de acréçcimos, 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 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 somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração 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 especificações, será imediatamente notificado a(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 não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Apos 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.

F ,\..EÀ
21'
) <)
-r- O
I ,?.

,{ô-ü



PnrrnruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo or Aenru

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. Náo 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. 40 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
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. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso náo 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 para 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 habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condiçÕes 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 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 situaçôes previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoerro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual seráo 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.í7. 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 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
sessãopúblicadejulqamentodaspropostas, 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 microernpresa e empresa de pequeno pofte, a mesma deverá apresentar
declaraçâo 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).

4
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7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatorios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitaçáo).
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 '10 minutos).
7.1.3.2 Náo 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 elelção
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidaçáo respectiva,
c) inscrição 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 Orgão 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 instituÍdos por
lei.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidôes, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista paru apresentação 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 disposiçáo e tomou conhecimento de
todas as informaçÕes, condições locais e grau de diÍiculdade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgáos 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, § Zq, 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 partir de 14 anos, nos termos do art. 7o, XXX|ll, 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 habilitaçâo 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 órgão), haverá a inabilitação 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 licitante
está irregular perante determinado orgão), ocorrerá a rescisâo 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 pzzo 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 Administração Pública, para 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 lgual 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 pruzo 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 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 petiçáo no prazo de 24.00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realizaçâo 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 rgual
número de dias, que começarão 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 porobjeto 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 náo obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realizaçáo de licitação específica para a aquisiçáo 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 correçôes 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 requisítante a efetuar a(s)
aquisiçáo(óes) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a realizaçáo de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
10.9. A (s) aquisição (ões) obedecerá (âo) a conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada (s)à(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 fabricaçâo 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 comunicação do fato, sem qualquer ônus para o Município. Neste caso, a(s) nova(s)
unidade(s) empregada(s) na(s) substituiçâo(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 hipótese, 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.
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:
I * Pela Administração, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatorio que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor náo 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 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 solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
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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 Administraçâo, se apresentada com antecedência de 15 dias da data
da convocaçáo para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administraçâo a aplicaçâo das penalidades previstas no instrumento
convocatorio, caso não aceitas as razôes do pedido.
10.18. A comunicação 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 Tribunal e Contas do Estado, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

11. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Caso náo 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 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 anulaçâo parcial do
certame, o MUNICÍPIO 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$ 124.191,02 (cento e vinte e quatro mil cento e noventa e um
reais e dois centavos).
12.2. Os pagamentos serão efetuados em até 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 apresentaçáo 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 CONDTÇOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VlcÊNCtA 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 serão 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 adequação ao edital.
13.8 Os produtos deveráo ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violaçáo.
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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 que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor dos produtos.

14. 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 paraa entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa narazâo 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, aplicação de multa na razáo 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 infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituiçáo dos produtos.
14.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuÍzo das demais
cominaçôes 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.

15. DAS DTSPOSTÇÓES 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 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 Médica Odontologica
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 Odontologica
10.305.070í .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
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisâo de Assistência Medica Odontológica.

1 0.303.0701 .2042 - Farmácia Básica
4000 - 4490520000 - 498 - Equipamentos e Mat. Permanente
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15.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não 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 disposiçôes 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-á ata 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 § 3" da Lei Federal 8666/93.
í5.8. 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
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias apos
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.
15.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666i93, estão impedidos de participar deste certame licitatorio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinaçáo 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.
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 Declaraçâo 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 gnquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g)ANEXO Vll - Declaraçâo de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h)ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Gândid-q--de Abreu-PR, 07 de junho de 2016.
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Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1272 -

ANEXO II

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no.

, portador da cédula de
Ôrgão expedidor CPF no

,como nosso representante legal na Licitação em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitaçáo 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 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado

ramal 209'CEP: 84.470-000 rt
,i !
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ANEXO il

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, 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 licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências 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
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
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paranâ
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, 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.

de
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇAO

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 náo 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
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO 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 Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DEcLARAÇÃo DE rNExtsrÊNctA DE tNcoMpATlBtLtDADE 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.

de2016

(nome e assinatura do responsável da proponente)
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vil - MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂttoroo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e n
EMPRESA xx, CONFORME LICITAÇÃO MOOALTDADE
pRecÃo PRESENcTAL No. tzo16.

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N'............./.
..............t.............../(Ano)a...............t...............(ANO) (indicar
publicação no D.O.E.)

a validade
/(ANo) vrcÊNCtA:
somente quando da

Emoresa:
CNPJ: I Telefone/Fax: ( I e-mail:
Endereco:
Contato:

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" 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 PRTMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de mobiliários em geral para as Unidades Básicas de Saúde, 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
ParágraÍo 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 Fiscal do FGTS.
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Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratuailOs''"
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições 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 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 Médica Odontologica
10.305.0701 .2044 - Execuçáo 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
10.302.07 01 .2048 - Hospital Municipal
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica.

1 0.303.0701 .2042 - Farmácia Básica
4000 - 4490520000 - 498 - Equipamentos e Mat. 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.
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILTDADES
Parágrafo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (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 hipoteses;
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
GLAUSULA 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 condiçÕes estabelecidas na Licitaçáo Modalidade Pregão Presencial no.

_12016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
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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
obrigaçôes assumidas pelo Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos seráo 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 DÉcrMA SEGUNDA - DTSPOSTÇÕES CERRTS
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçôes
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo soiidariedade 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 OÉCITUE 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 de 2016.

JOSE JUNIOR
Fornecedor

TESTEMUNHA
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Parecer na
Protocolo ns
Interessada:
Assunto:

O77 l2Ol6-PG, de O7 de junho de 2016.
5Lll2O16, de 26 de abri! de 2O16.
Secretaria Municipal de Saúde.
Licitação na modalidade "Pregão Presencial" - Registro de preço
visando futura e eventual aquisição de mobiliário em geral para as
unidades básicas de saúde.

Aporta 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 mobiliário em geral para as unidades básicas de
saúde. O tipo escolhido é o de menor preço por item, conforme consta do Termo
de Referência, cujo preço máximo aceitável ascende a R$ 124.191,02 (cento e vinte
e quatro mil, cento e noventa e um reais e dois centavos).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações (Lei na 8.666/1993), segundo
o qual minutas de editais e de atas de registro de preço devem sempre ser
submetidos à análise e aprovação jurídica.

A justificativa da necessidade das contratações pretendidas consta do
Termo de Referência e do ofício no 0L9712016, oriundo da Secretaria Municipal de
Saúde, acostado ao processo.

A licitação na modalidade "Pregão" tem se mostrado mais eficiente 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 ne 10.520, de 10
de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para aquisição de bens e
seruiços 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 art. 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 pafticipação 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

I
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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 obseruadas em favor de proponentes
consideradas como micro empresas ou empresa de pequeno pofte, nos termos da
lei complementar federal no L2312006, com as alterações trazidas pela LC

noL47l20t4 (itens 6.17.L,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 seruiços, 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 ne 5Bl20tL
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 formalizar a liquidação da despesa,
nos termos do aft. 63 da lei ne 4.3201L96a (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, êffi seu artigo 27, inciso )C(I. Os valores
tomaram por base cotações de preços obtidas no mercado e anexadas ao processo,

estando observada, 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, aínda, de norma oriunda do colendo Tribunal de
Contas da União, que a respeito emitiu o Acórdão nq 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, aft. 43, da Lei nq 8.666/1993 e
Decisões nas +3tlt993, 2881L996 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

" --* e,
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Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, posto que lastreadas
em informação do senhor Secretário Municipal de Saúde, através do ofício
noL48l20l6-SMS, acostado ao processo, obseruando-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 L8712007, 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 unídade
técnica, tendo sido constatado que a formalização da ata de
registro de preços e a celebração do contrato para
fornecimento das mercadorias "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 paftes. Com base no Decreto Federal 6.0
3.93L1200L - 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 firma compromissos para futura contratação, ou
seja, caso venha a ser concretizado o contrato, há gue
se obedecer às condições previstas na ata". Ademais,
"a ata de rqistto 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 dircitos tanto ao contratado quanto ao contratante,
numa relação de bilateralidade e comutatividade
típicas do instituto'í No caso em tela, o contrato foi
celebrado oelo valor total da prooosta apresentada pela

b
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vencedora da licitaçáo, o oue significa "desvirtuamento do
instituto do registro de oreços'i além do que, para o relator,
nenhuma das situações delineadas no aft. 2o do Decreto
3.93U2001 - 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 eleüônico para fornecimento de bens de
forma parcelada, nd sua 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 3273/2OlO-2a
Câmara, TC-078.777/20O7-3, rel, Min-Subst, Augusto
Sherman Caualanti, 29,06.207O.1 - sem destaques no
original

No mesmo sentido, o informativo dê 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 paftes, 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 L.27912008, do Plenário do TCU.

Por fiÍT'r, o aft. 15 do Decreto po 7.8921t3 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 - TCtJ. 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 impoftante.
Os resumos apresentados no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. Disponível em:
http://portal.tcu.gov.brljurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos. htm.

' Acórdão 1285/201s-Plenário, TC 018.901/2013-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 27.5.2OL5.

à
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de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o aft. 62
da Lei no 8.666, de 1993. Assim, nota-se que ata de registro de preços e contrato
são instrumentos distintos.

Deste modo, acreditamos que as minutas analisadas foram elaboradas
em conformidade com as normas aplicáveis, podendo a licitação ser realizada.

E o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 07 de junho de 2016.

-) / ) r /''/

Í,r«««ffi&,Kk#^^
Aovocana - OAB/PR Nq 73149

ÀSSESSORA JURÍDICA
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EDTTAL oe,creçÃo \tE;i
Pregão Presencial n". 35/2016

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: 07 de iunho de 2016.
Data de abertura: 20 dejunho de 20í6.
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, 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 09:00 (nove horas) do dia 20 de
junho de 2016.

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

2. CONDIÇÔES DE pARTrCrpAÇÃO NA LtCtrAÇÃO
2.1. Poderáo participar desta iicitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Náo poderáo participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidaçáo e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissoluçáo;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Náo 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 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 formulaçâo 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 fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para 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 cartório, a assinatura do
representante legal.



PnererruRA oo MuNrcípro or CÂNDlDo or AnReu
Esuoo oo Pm.qNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr

de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso mediante apresentação do ato
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 intimações 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 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
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 0?-.

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 (áo) 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 deveráo entregar ao Pregoeiro, declaraçáo 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
informações:
ENVELOPE 0í - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 35/2016
RAZÂO 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 HABTLTTAÇÃO
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 35/2016
RAZÃO 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 Habilitação.

s. DA PROPOSTA DE PREçOS (MíDn DrcrTAL)
5"1. A proposta deverá ser apresentada 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.candidodeabreu.pr.qov.br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP 3512016 -

ERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SEM
rasuras ou entrelinhas devidamente assinadas na última Íolha e rubricadas nas demais, pelo
representante legal da licitante. Serão aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mídia
removÍvel).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razáo Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
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5.2. Oarquivo esl deverá conter: \QjÉrr'
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço 

"ornplêiôT'"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 í5 (quinze) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Náo 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.'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 desclassificaçâo da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, seráo 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
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteraçôes 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 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 não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Apos apresentaçáo 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.
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6.3.1. Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
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. 40 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 Íixado 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 ordenaçâo das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.í0. 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 para 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 habilitação 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 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 teráo preferência de contrataçáo em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situaçóes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classiÍicada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãopúblicadeiulqamentodaspropostas, 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
declaração 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 DocuurNrlÇÃo pARA FrNs DE HeetrreçÃo
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitaçâo jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatorios 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 informações 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 terâo que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Nâo 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 açôes, acompanhado de documentos de eleiçáo
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes 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 Órgáo 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 náo
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação 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 informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgáos 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, § 2e, Oa
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. 7o, XXXlll, da Constituição
Federal e art..27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:



PnerrrruRA oo MuNrcípro oe CÂnDrDo or Asnru

7.4. Em caso

Esraoo oo PlnqNÁ ,i'ui*)>.l1#"' "Ci''
Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contrú6.,_ ã,, '-r:'t

Avenida Paraná, 03 - Êonei fax: (43) 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.a70-0OO {j t's -:ll' - ã iY )X:J\--JZ-*--./\t?:.:r-;"
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 habilitação 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 órgão), haverá a inabilitação em razão 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 licitante
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 restriçáo na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o ptazo 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 Administração Pública, para a regularizaçáo 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 pezo 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 |MPUGNAÇÃO 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 impugnaçôes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisâo de licitações, em prazo não inferior a 03
(kês) 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 petiçâo contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.í. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o pezo 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 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 licitaçáo 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
realizaçáo 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 é até 3111212016, a contar da data de sua assinatura.
í0.5. 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 í5 (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 náo 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 realizaçáo de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
10.9. A (s) aquisição (ôes) obedecerá (ão) a conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada (s) à(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(áo) 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 incluia 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) substituiçâo(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 hipótese, 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.
'10.15. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no praTo de cinco dias úteis, nos seguintes casos.
| - 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 não 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 razóes de interesse público, devidamente fundamentado, 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.



PRererruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo DE

Esrnoo oo PmaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Cont
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 ' ramal 209 - CEP:.84.470-

10.16. A comunicação do cancelamento ou da suspensáo 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 Administraçáo a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatorio, caso não aceitas as razões do pedido.
10.18. A comunicação 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 Tribunal e Contas do Estado, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

11. DA ADJUDTGAÇÃO E HOMOLOGAçÃO
11.í. 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 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 decisáo justificada. Em caso de revogaçâo 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 MÁX|MO E DAS CONDrÇÔES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ 124.191,02 (cento e vinte e quatro milcento e noventa e um
reais e dois centavos/.
12.2. Os pagamentos serão eÍetuados em ate 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 licitaçáo, 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, VrGÊNCrA 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 í5 (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 1 t h3Omin 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 adequação ao edital.
13.8 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservaçâo, sem sinais de violação.
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í3.9 A A vigência do presente termo será ate 3111212016, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes.
13.10 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 situaçôes, dentre outras:
14.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razào de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da 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, aplicação de multa na razáo 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 razâo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
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 execuçâo do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após 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 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 administração.

15. DAS DTSPOSTÇÕES GERATS
15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos,
das seguintes dotaçÕes orçamentárias:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisâo de Assistência Médica Odontologica

objeto desta licitação, correrão por conta

10.301.0701.2040 - Programa Saúde da Família - PSF
3855 - 4.4.90.52.40.00 - 495 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução VIcIASUS
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
10.302.07 01 .2048 - Hospital Municipal
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica.

1 0.303.0701 .2042 - Farmácia Básica
4000 - 4490520000 - 498 - Equipamentos e Mat. Permanente
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15.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administraçáo, 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 reunião de recebimento, salvo condiçÕes previstas no Art.
48 § 3o 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
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias apos
aquele prazo, os envelopes serão 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 artrgo 90 , inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
í5.10. 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 licitaçáo 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.
15.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçôes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
í5.13. Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçâo
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 Digitat;
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 náo 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 lncompatibitidade Funcional
h)ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Cândido de Abreu-PR, 07 de junho de 2016.

Íni
a,a I

I
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos
identidade

Sr.(a)o (a)
no. Orgão expedidor CPF

portador da cédula de
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 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado

de

11
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ANEXO [l

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Modelo de Declaração de.
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçâo 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 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 orgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no.35/2016, 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
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde 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 dezorto anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

.1:54 
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO OC 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 LeiComplementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

l5



PRrrerruRA oo MuNrcípro oe CÂNDtDo or AeReu
Esuoo oo PnnauÁ

Secretaria Municipat de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fonei fax: (43\ 3476-1227 - ramal 209 - CEP: U.470-000

t:1,,::l:.,:::+: ; r, ;..:::l:=

ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO Or TNEXTSTÊNC|A 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)

16
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂttoroo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e a
EMPRESA xx, CONFORME LICITAçÃO TUOOaLIDADE
pnecÃo PRESENcTAL No. 35/2016.

ATA DE REGtsrRo 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 (-/--12016), 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 0B de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n.o 123t2006 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" 34t2016, para Registro de Preços, publicádo 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 PRTMETRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais
aquisiçÕes de mobiliários em geral para as Unidades Básicas de Saúde, 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 ale 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, 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.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.

En
Contato:
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ParágraÍo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposiçâo contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçÕes contratuais.
Parágralo 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 Odontologica
í0.301 .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 Odontologica
10.305.070í .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 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
10.302.07 01 .2048 - Hospital Mun icipal
2181 - 4.4.90.52.00.00 - 303 - Equipamentos e Material Permanente
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica.

1 0.303.0701 .2042 - Farmácia Básica
4000 - 4490520000 - 498 - Equipamentos e Mat. 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 í5 (quinze) dias após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILTDADES
Parágrafo 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
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 materia.
CLAUSULA SETIMA . RESCISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipoteses;
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
GLAUSULA OTTAVA - 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 Pregáo Presencial no.
3512016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.

fÊ
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Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços,
quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua
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 DÉGrMA SEGUNDA - DTSPOSIÇÕES 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
tercgiros, não c-abendo 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 de 20'16.

JosE,^;k-".
Fornecedor

Gestão de Licitações e Contr
(43), 3476-1272 ' rama[ 209 - CEP: 84.a70-000

mediante
vigência,

TESTEMUNHATESTEMUNHA
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Avrso oe lrcrRçÃo
pueLtceçÃo DE EDTTAL N.o 3s/2016

MoDALIDAoe pnecÃo PRESENcIAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em

geral para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 20 de junho de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 20 de junho de 2016.

ítttcto ol sessÃo DE DISPUTA DE PREÇos: às 09h31m do dia 20 de junho de 20í 6.

LOCAL: Setor de licitações localizada na Sede do Município, na Avenida Paraná, no 03 Centro,

Cândido de Abreu - PR.

CRITÉRIO: Menor preço por item.

PREÇO MÁXIMO:R$ 124.191,02 (cento e vinte e quatro mil cento e noventa e um reais e
dois centavos/.

RETIRADA DO EDITAL: de 0710612016 à 2010612016 no site do Município

wvwv. ca nd id odeabreu " 
pr. gov. br.

TNFORMAçÕES COÍTI|pLEMENTARES: 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 6-1222, ramal 209, e-mail : licitacao@ca nd idodeabreu. pr. qov" br

Cândido de Abreu, 07 de junho de 2016

rlctu);à
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CEP: 84.470-000
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ltuxrc--ipro os cÂtoroo DE ÀBREU
##Alo A\,lso, pntcÃo pRESENCIAt, N,36/20t6
##TUX OBJE IO; Regisho de preços pam firluÍas c !'\enturis acluisições rle
nrateriilis de expediente. cnt rtendintento as Sccretarirs Nlunicipais rle
l:.ducrçi\o e ( ultura e Irsportes e lurisnto. REC'EBlMENTO DAS
I'ROI'OSTAS: ate 09h00nr do dia 2l de.junho Lle 1016. ,\BERTIIRA DAS
PROI'OSTAS: das 09h0Im às 09h30nr do clia 3I dcjunhode :OIrr. ÍntCtO
DA SESSÃO DE DISPU] A DE PREÇOS: i\s 09hl I m do dia 2 I de junho <te

2016. l,OCÂ1,: Sctor de licitações localizadr na Seile do Município, na
Avenitla Paraná, n'03 Cenno. Cândido de Abreu - PR. CRITÉRIO: Menor
preÇo por irenr. PREÇO NIÁXIMO: R$ 36.898,38 (trinra e seis mit
oitocrntos e noventa e oito reais e trinta € oito cerrtaros). RETIRADA DO
EDll'Âl-: de 08/06i201(r r'r 2l106/2016 no silc do Ntunicipio
wmr.canclitftxleabrcu.or. sov.br. I NFORMAÇÓES COsl pl,EM ENTARES:
l)irelxnrente na sctL- do Municfio cle C'ándi<lo de Àhreu. situado na Arenida
Paranri. n'' 0,1 C'entro ( rindiilo de Abtru I)R. oU pekr telelbne (0xx43)
j.l76 I l2l. ramal 2(19. c-mail: licitacao(ri candidoclcrbrcrr nr.sov.br
3:t)r\ IA08,06i l0 I(r
##ASS Allan Diego Moreno \'Àroto
##C/\R Pregoeiro

Di nsas

RATIFICAçAO - Dispensa de Licitação ne 035/2016

OBJETO: Aquisição de '1 (uma) geladeira de escala comercial em inox
com capacidade de 14?1 (mil quatrocentos e vinte e um) litros, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATAOA: CIAMAOUINAS OFFICE LTDA - ME - (CNPJ/MF ne
09.423.582/0001 -93).
VALOR GLOBAL: R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta
reais).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso lt, da Lêi ne 8.66ô/1993.
JUSTIFICATIVA E PEDIDO OE DISPENSA: Mem ne 084/16-SMEC de
3110512016, onundo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Em 08 dejunho de 2016.

JOSÉ MARIA RE/S JUIV/OR
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO NO 077, DE 08 OE JUNHO DE 2016

Abre Credito Adicional Suplementar ao OrÇamento Geral do Municipio
e dá outras providenciâs

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuiçôes, de conformidade 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:

Art. 1o. Flca o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de
Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do MunicÍpio de
Cândido de Abreu, aprovado pela Lei Municipal n".1.01112015, de 29
de Outubro de 201 5, para o exercício de 201 6, no valor Rg 51 .000,00
(cinquenta e um mil reais) para atendêr ao seguinte programa:

09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIIVIENIO
09.001 Departamento de Obras e Desênvolvimento
15.452.0901.1070 Pavimentação e rêcapeamento de Ruas
3100 - 3.3.90.30.00.00 - 00000 Material de Consumo

r{
h!
o-

NruNrcíPto DÍt cÂxnroo or.qnnou
##A1'O AVISO _ PREGÃO PRESENCIAL N" 34/20I6
##TEX OBJETO: Registro de preços para tuturas e eyentuais ircluisiçÕes de
equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ate 09h00m do
dia l5 dejunhode 2016. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h0lm ás

09h30m do dia l5 dejunho de 2016. ÍNlcto DA sESSÂo DE DtspuTA
DE PREÇOS: às 09h3lmdo dia l5 dejunhode 2016. LOCAL: Setorde
licitações localizada na Sede do. Municipio, na Avenida Paraná, n" 03 Centro,
Cândido de Abreu - PR. CRITERIO: Menor preço por item. PREÇO
MÁXlNlO: R$ 165.592.59 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e
noventa e dois reais e cinqüenta e nole centavos/. RETIRADA DO
EDITAL: de 02/06/2016 à I 5106i2016 no site do Mulic ipio
wwv.cand idodeabreu.pr. gov.br. INFORMAÇOES COM PLEM ENTARES:
Diretâmcnte nâ sede do Município de Cânclido de Abreu. situado na Avenida
Paraná, n" 03 - Centro Cândido de Abreu - PR. ou pelo teleÍbne (0xx43)
341 6- 1222, ranral 209, e-mail: licitacaoúitcandidodeabreu.or.qov.br
##DATA02i06i20 I 6
##ASS Allan Diego §Ioreno varoto
ÍHCAR Pregoeiro

MUNtciPtO DE CÂNOINO OT ASNOU
##ATO AVrSO - PRECÃO PRESENCTÀL N. 35/2016
##TEX OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fuluras e erentuais
aquisições de mobiliários em geral para as Unidades Básicas de Saúrle, em
atendimento ii Secretrria Municipal de Saúde.

RECEBTM ENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 20 de junho r.le

20 I 6. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h0 I nr às 09h30m do dia 20
dejunho Jc 201t,. ilitCtO on SESSÃO DE l)tSPUTA DE pREÇOS: à,
09h3 I m do rlia 20 de junho de 20 I 6. LOCAL: Setor de licitações localizada
na Sede do.Municipio. na Avenida Paraná. n" 0J Centro. Cândido de Abreu -
PR. CRITERIO: Menor prcço por item. PRIIÇO MAXIMO: RS 12,1.191,02
(cento e \inte e qüatro mil cento e noventa e onr reilis e dois centavos),
REI IRADA DO EDll'AL: de 07/06/2016 à 20/06/2016 no site ilo Município
ww.candiclodeabreu.pr. qor.br. I NFORMAÇÕES COM PLEM EN IARES:
Dirctamente na scde do Município de Cândido de Abrcu, situado na Avenida
Paraná, n' 03 - Centro ( ândido de Abreu PR, ou pelo telefbne (0xx4l)
3176-1222. ramal 209. c-mail
it#DATA07i06/20 Iír
##ASS Allan Diego Moreno Vâroto
##CAR Pregoeiro

DIÁRIO OFICIAT CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefelturê Municipal de Cândido de Abreu dá garântia da àutenticidâde deste documento, desde que visualizado através do site

wwulrcãndidsdea bràu.Dr.EÕv,br
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Avenida Souza Naves, 97O - Sala 12 - Gentro - lvaiporã- Pr.

Fone/Fax (431 3472 5236 - 3472 34OO -
e-ma i I :studa nti l@hotmai l.com

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pResENclAL No. 35/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREçOS para futuras e eventuais
aquisições de mobiliários em geral para as Unidades Básicas
de Saúde, e?n atendimento à Secretaria Municipal de 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,
desístir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel
cumprimento do presente Credenciamento.

Peterson
RG1

'ocha da Silva
83.125-4

CPF 10 .160.389-11

lvaiporã, 17 dejunho de 2016.
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* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.
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Srcmiarl. d! lllcro a P.quanr Empreaa da Pr.3ldÔnclt dr Repúbllcr
SocÍ.trÍlr dc Riclonrllzrçlo. 3lmplmaçlo
Ocprrl.menlo da Rrglrtro Enpretrtlrl a lntlgr.§lo

)!,J11'Í.?ir";.í:r.vl

UF

PR

declara, sob as penas da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

DEA
ECONÔMICA

(CNAE Fi!cal)

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 1t8

IVAIPORA

476 1 003
Atudtxcúh

4755502
4721104
4744001
4755503
4751201
4763601
4763603
(coNTrNUA)

t&ffi #i" rraô.,iÀ;lr:ti.l;irk. -.,,

(pr6enChOr SOmentg Se alO reÍeÍenle a

i {, irr-

PETERSON ROCHA DA SILVA

ESTADO CIVIT

SOLTEIRO

FILHO OE (pai)

ELIAS BELARMINO DA SILVA JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

EM (deta de nascimento) IDENÍIDADE (númÍo) Orgãc

12.783 125-4 lssp
UF

PR

EMANCIPADO POR Ííorma de emancipâqâo 3omenle no caso dc menorl

OOMICILIAOO NA (LOGRAOOURO rua.8v. elc.)

RUA MATO GROSSO

DESCRTÇÀO DO EVENTO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL

PETERSON ROCHA DA SILVA. ME

AVENIDA SOUZA NAVES

CENTO E VINTE MIL REAIS

4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO I I: :.iIí
47211O4 COMERCTO VAREJTSTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMEL4ANTE§,',
4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS I

4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E DE rNFÔRMATTCA 

/{'.
4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEOOS E ARTIGOS RECREA
4763603 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS
4763604 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ETETRODOMESTICOS E EOUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
(CONTINUA NA PRÔXIMA PAGINA)

VALOR DO CAPITAL. R

120.000,00

15.804.135/000'l -87
OE SEOE OU DE FILIAL DE OUÍRA UT UÊ

/'r

AUTENTICDEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

R.G., t /r.5t1'z

-/--e-erârr:ra-

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201500356849 ilt ll[ ililmlilIiltrr il]millilI



tacrt rll dr ÍtlcÍ! a Paquana Cmpnra .rr Pnk ancll d. irpúbllc.
§.cÍrt|ír d. Rrclonrlla3lo a llmplmc.çlo
D.p.Ítm$to d. R.gblro Empoürlrl . lnLgtrçlo

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 2t8

MAIPORA
UF

PR

declara, sob as penas dâ lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui oulío registro de empresário, e
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná.

DE
ECONÔMICA

(CNAE FirceD

4761 003
A&..dh

4763604
4763602
4753900
4671 100
4744002
4530705
s5291 02

(coNTrNUA)

DA FILIAL (pí*ochar somênto !! rlo roíGícnlG r flill) r.-:i-,h

[o i,6;
PETERSON ROCHA DA SILVA §ro 7

ESÍADO CIVIL

SOLTEIRO

ELIAS BELARMINO DA SILVA
(máo)

JOSTANE GUEDES ROCHA DA SILVA

I{ASCIOO EM (d!te dc nrEcircnlo)

16/06/1995 12.783.1254 ISSP I PR 103 160.389-11

toruntê no 6§0 de renoÍ)

ALTEMCAO OE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PETERSON ROCHA DA SILVA - ME

AVENIDA SOUZA NAVES

CENTO E VINTE MIL REAIS s
DESCRTçAO DO OBJETO i
467.I lOO COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADO§
4744002 coMERcIo VAREJISTA DE MADEIM E ARTEFATOS i
4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS.DE.AR ]

47s21oo coMERcto vAREJtsÍA EspEcrALrzADo DE EourpAMeNros oe E[Ê?i:rurn=eera.rlljcÂü'õ
4756300 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
95í1800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
4729602 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA
8599603 TREINAMENTO EM INFORMATICA
1813001 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
4685100 COMERCIO ATACADISTA OE PRODUTOS §IDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA C
(coNTtNUA NA PRóxrMA pAcrr'rl)

1 5.804.1 35/0001 -87

2rqrr

ffi

JUNTA COTTERCIAL OO PÂRANA
AÇENCIA R]EGIONâL DE IVAIPOR/\
CERTIFICO 0 REGI§?RO EM: 2tt / O3 / 2ot5
sos NúMERS a01§185481 5- - - -; -

Protocoto: í 11 8548t-5, DE 24rcir2015
atrpr0bú:{i i 0r}S{i5l {

I PETER:,.}I, tsl:liA L)^ sIrv^ - HE

DEFERIDO,
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE.SE.

ffi#
Felalora

môoulo INTEcRADoR: pR1201 s003s6849 ill rillililtlil[ ilIII lilltllililIIIl[



§.cntrrl. dr talcro r P.qu.n. Emprl. da prüldanclr dt R.públlc.
t crtüll dr RrclonrlEtglo . Slmpllíoçlo
t .p.rtmüto d. R.el3t o ÉmpraaÍlal r lnt gÍ§ao

IVAIPORA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que náo possui outro registro de empresário, e
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

REQUERIMENTO DE EMPRESÁNIO 3/8

tJF

PR

EcoNÔMIcA
(CME nreÍ)

4761003
lmffi

4752100
4756300
951 I 800
4729602
8599603
18't 3001
4685100
(coNTlNUA)

(pímnchcr solHtÊ !a 8lo Íêíâcnlc I Íli8l) .n

;t, te r,)
PETERSON ROCHA DA SILVA

troric"r

(mâe)

JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

12.783.1254
UF

PR

EMANCIPÂDO POR (Íom d. cmândpaçào Eomntê m Ém dê lHor)

ALTEMCAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PÉTERSON ROCHA DA SILVA. ME

COMPLEMENTO

SAL.A í2

CENTO E VINÍE MIL RÊAIS

475710O COMERCIO VAREJISTA E§PECIALIZADO OE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROEI.F TPONIC
PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4773300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4664800 COMERGIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EOUIPAMENTOS PARA USO ODONTO.MEDICO.

l&3iJ]tá^?.Rcro ArAcADrsrA DE ApARELHos ELErRoNrcos DE Uso"EssoÃr'D1ó-.[ffin-ôl 
\4643502COMERCIOATACADISTADEBOLSAS,MALASEARTIGOqDEyIAGEMI, i'Í:1ít'l (r \r'rlfr"e'

4TilTOz COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA I " - ., . 
- Z G

á1il13? 3335531?[3§§3;S?BâÊ'li3§tr-??!"J-"f,iLt i,r -J s' {S
475550í COMERCIO VAREJTSÍA DE TECTDOS | / ,\- .. I .- --Y-'* -^ i
4789002 COMERCIO VAREJISTA OE PLANTAS E FLORES NA' i]init *l*,'
rcôúirruuÀ Na ãnbiiún ÉÀai*rÃi - "l 

i1.,,,,.,,,i" '

,..i i t....?)JrLlntttt,'.

15.804.'t 35/0001-87

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE.SE.

M,
R-(j. /.é{J 2Lo-t
/ dalatora

2§üq 
t,

::mpr,:sâ:1ll I 0?26053 {
''§:TERSoll ROC$À DÃ $I:.1',, - fi§

MÓDULo INTEGRADOR: PRl201500356849 lll llllllmillilil fllt I lll][rilil[ I



(pÍÊanchor 3omcntc a. âto Ícícràntê a ítla,) 
,r;-l-,,i, i-*

PETERSON ROCHA DA SILVA

solrErRo i:' + *'
r:C;:../

JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

12.783.1254 ISSP
UF

PR 1 03.160.389-1 1

POR (ím8 dr .mmdprÉo roírentê no caro dê mêno0

OOMICILIÂOO NA (LOGRÁDOURO rua, rv. olc.)

RUA MATO GROSSO

ALÍERACAO OE OADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PETERSON ROCHA DA SILVA. ME

CENTO E VINTE MIL REAIS

4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
47g9OO5 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES OOMISSANITARIOS
4789001 COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4759801 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4772500 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4761002 COMERCIO VAREJISTA OE JORNAIS E REVISÍAS
4761001 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
1642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGUR
TRABALHO
(coNTrNUA NR pRóxrua pÁerua)

1 5.804.Í35/000r-87
SFERENCIA OE§EgE 0t, O€fiETALEFOUTRÂ UF

'rÍ€.Ü 1 üor'i"ii,'j: ÍiÍ-\i 'i ' orlÇl

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

,À|FOEÂ:"
26/03/2AL515 

^

IVAIPORA

declara, sob as penas da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária,
requer à Junta Comerclal do Estado do Paraná:

tcrt Íir d. thro a Prqum. Empm d. Pmldanch d. R.públtc.
E sÍd&ll d. irclomllraçto a llmplltloçao
D.p.ÍUn.nto da BagLt o Emp?r!.Ílrl a ln(.gnçao

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 4t8

que não possui outro registro de empresário, e

(Cl{^E FlreÍ)

4761 003
ffiffi

4757100
4773300
,í664800
4649402
4643502
4754702
93Í9101

(coNTrNUA)

l,
ilÓDULo !NTEGR.ADoR: pR'Í2015003sô849 ilI llll illllrIIilt il]t I il]mlilII I



(píoênchôa smlâ 3c ato Eí6íantê a

PETERSON ROCHA DA SILVA
t'.. \^

ELIAS BELARMINO DA SILVA
(mro)

JOSIANE GUEDES ROCHA OA SILVA

12.783.1254
UF

PR 't03.160.389-1 1

dG mlrÉgecâo rofiEntê no crgo dc meno.)

COMPLEMENTO

AP- 03

ALTEMCAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PETERSON ROCHA OA SILVA. ME

CENTO E VINTE MIL REAIS

4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIT,tEN;ICIOS
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
1822901 SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4---
7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO . * -- --"-- : -ianl
4744o99coMERcloVAREJlsTAoEMATERlAlSoEcoNsTRUcAoEMGERAt.'...ij<
4741500 COMERCTOVAREJTSTA DE TTNTAS E MATERTATS PARA PTNTURÀ; <. c6 j -.:--- ,4T43IooCOMERCTOVAREJTSTADEV|DROS /l ) 

---" " 
i

4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS , .í \ r, ',. .,-.oii;*+oo 1

4759899 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO
47,14099 COMERCIO VAREJISTA OE MATERIAIS OE CONSTRUCAO EM GESAI!r

43304S9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
(CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA)

1 5.804.135/0001-87

)E IVAIFORA "
EM:26l03/2015s48r5 .,. ít

DEFERIDO.
PUBLIQUE.SE E ARQUIVE-SE.

Sffi*{M*À,*;#
1 Rglatora

S.crataÍlr d. IlcÍo a P.quna Empm. dr Prildancb ór Rcpúbllcr
t cnLrl. d. nrclmr&rçlo. llmplmoçao
O.paünmto rh Raebfo Empnrúlrl. tnt gniao

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 5/8
i:iI::§T.:,

IVAIPORA

declara, sob as penas da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que nâo possui outro registro de empresáÍio, e
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

UF

PR

EcoNôMlcA
(CNAE Flrcll}

4761 003
tlkffi

475550't
4785002
4789007
4789005
4789001
4759801
4Tt2500

(coNrNUA)

MÓDULO TNTEGRADOR: PRl2O1 500356849 lll ilfl lllill1ilil ilrI r lil]tmiltII I lll



NIRE DA FILIAL (DrunchrÍ smnta 3â ato ffiráilê r

PETERSON ROCHA DA SILVA

REGIME DE BENS (!6 ca'âdo) r"(;.1 .J

(m!â)

JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

IOENTIOAOE (núrcÍo) OÍgao

12.7a3.12í4 lssp I 03.160.389-1 1

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PETERSON ROCHA DA SILVA. ME

COMPLÊMENTO

SALA 12

(poÍ e{êruo)
CENTO E VINTE MIL REAIS

4330402 INSTALACAO DE PORTAS. JANELAS. TETOS. DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALOUER Ma, LhlAi
2542OOO FABRICACAO OE ARTIGOS OE SERRALHERIA. EXCETO ESQUADRIAS
3313999 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS
3329599 |NSrAláÇÁO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
332eso't sERvtcos DE MoNTAGEM DE MovEts DE euALouER tfSH,E; ..rr,, s çriginol I ,/

I 5.804.1 35/0001 -87

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E AROUIVE.SE.

? § ü4Í.

LIBERT

t*[trrll dr lhrc a P.qum Empnr. d. Püldanclr d. Brpúbllc.
S.crrltrl. d. R.clonrnz.çlo a Slmplnc.Cto
Dapartammlo da R.ghtro Emp7rr.í.| . lÍt gnçlo

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 6/8

UF

PRIVAIPORA

declara, sob as penas da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

OE
ÊcoNôMtcA

(Cl,lAE FEcâl)

4761003
tffiedh

4761002
4761001
4742300
4781400
46!.2702
4712100
1822901

(coNTrNUA)

MÓDULO INTEGRADOR: PR.I201500356849 ilt mt lltllllililt llilt I ffi lilllilil[ I ]t



OE IOENTIFICACAO OO REGISTRO OE EMPRESA - NIRE DA SEOE

,(,_,
(r'

i z,;'.
")

NÂCIONALIDADE

BRASILEIRA soLrErRo gtr 0,. Íd--?i

ELIAS BELARMINO DA SILVA
(mâo)

JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA

12.783.1254 ISSP 103.160.389-1 1

ÉMANCIPAOO POR (íom dê êmâncipaçto romantê no c$o dê ffioÍ)

OOMICILIADO NÂ (LOGRÁOOURO ru.. rv. elc")

RUA MATO GROSSO

ALÍERACAO OE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESÂRIAL

PETERSON ROCHA DA SILVA. ME

AVENIDA SOUZA NAVES

CENTO E VINTE MIL REAIS

DATA DE INICIO OAS ATIVIOADES

Í5.804.Í35/0001 -87
OE SÉDF. OU DE FILIÂL

DEFERIDO.
PUBTIOUE.SE E AROUIVE.SE.

"ffiIí ázr szs-z
Ê:mprê§êi:4r I §.]í'fq,a? !, I
PeÍBRsottlocxÀ &t §rlvÀ - 11§

l. Áôeriqr CeGiÕúr-u-oEMnrpom
* CERTlFrcO O REGISTRO EM" 26/03/20t5X soBNúMERo:201s195{815 nT Prctocoto: 15/185481-5, DE 24r!3/20í5r|{

IVAIPORA

declara, sob as penas da
requer à Junta Comercial

lei, não estar impedido de
do Estado do Paraná:

tacnt rlr dr ,lhre. P.qu.nr Empnsr d. Póddancll dr iepúbllcr
LeÍírrta .lr Rrclon.llnçlo. tlmplmcrçlo
Otp.Íidncírto da Ragbt o Emp]lrrÍtal. lírlgl,rçlo

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 7 t8

UF

PR

exeÍcer atividade empresária, que náo possui outro registro de empresário, e

i::r

(CNAE Fiicâl)

4761003
Sf,Ôffi

7733100
4759899
4744099
4711500
47431 00
474/.003
4330499
(coNTlNUA)

MÓDULo INTEGRADOR: PR12O1 500356849 llI llll lllllil ililt llltI I ililil[Irr r ilr



(p@nchaÍ smnt€ !r alo ÍatorâniG ,

4il"ü§-i
ÉSTADO Crv[ Í* "t.E§ I ADU CIVIL ,.*-, ./

ELIAS BELARMINO DA SILVA JOSIANE GUEDES ROCHA DA SILVA
;.. , -:-\-*
d"i.'l:i-.

12.783.1254 lSSp I pn

dc êmücipôçao totrrontê no ca3o de mmor)

OOMICILTADO NA (LOGRÂDOURO rua, .v, .tc.)
RUA MATO GROSSO

ALTERACAO DE OADOS (EXCÊTO NOME EMPRESARIAL)

PETERSON ROCHA DA SILVA - ME

CENTO E VINTE MIL REAIS

Cr>nftlr'-: r;r-lnt

/i-\,"i .,i1,,'..1 .';1: " '" ;-' 1 "\

't 5.804.135/0001-87

? s //4,?

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.ffi,

I Rglatora

S.cnl.rla dr XlcÍo a Paqu.na Empm d. Pra.ldlncl. d. R.9úbllcr
t.clttlír da Rrclsrllz.çlo o Slmplmc.çlo
oap.rammto íla Raflrt o Empra..rl.l . |il.0í.g.o

REQU ERIMENTO DE EMPRESÁRIO 8/8

IVAIPORA

declara, sob as penas da lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que nâo possui outro registro de empresário, e
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná:

ÉcoNôMrcA
(CNAE Flr60

4761003

4330402
2542000
3313999
3329599
3329501

PR

lr]l
::,
ltr

MÓDULo INTEGR.ADoR: PR1 201 500356849 ilt ilt llmltIiltI ilII I illtmtltilI I



Mlíilst&h do Oarw}rdy8Ítrrto, lrú)$ia c Coft&do Éxrlriü
8âcntti! do O!1!írro|vilmí{o dt pÉduraô
O69aírrmí{o tilm,úd da R.Cirt,o da Coír{úüo

REQUERTMENTo DE EMPRESÁnro

rüFit-hõTÊ--l§-

,..I ELIAS BELARMINO DA SILVA
rilii§::----

; t-xl F

da

16/06/1 995

Ato J

RUA MATO GROSSO

IVAIPORÃ

IVAIPORÃ

( C}e(E ri&c )
Alivtdrúe Prrcipc

47.55-5t02
AliyÉrdor §rcJld&isi

17.21-1n4
47.44-0t01s

Õ'
it

'{t.,tt,.\I

17.51-2100
4',60s/01
47.53-g/00
47,89-0i01
47.ô1-0/03
47.S§-5/03

12.783.1254

BRASIL

Comercio vareJista de ârtigos de armarinho

Comêrdo varejista de doças, balas, bombons e semelhantes
Comércio vareJista de íenagens e Íenamentas
Comércio varejÍsta especializado de equipamentos I euprimentos dâ tníôÍmáriêe
comorÇlo vare,tsra de bnnquedos e artigás ,eirçáiiuoe
comêrdo vare,iste especiarizado de ereirodoméuiúou r equipamentos de áudio e vídeoComêrcio vârs,ista de soyenirês, bilulerias e artessnalos
Comércio vasÍsta de artigos de papelaria
Cornerclo varejista de arligos do cama, moea o bênho

{qf{TA c
l§$iô:rf.X8ii*po%,,ômH
ffiJ[§Ê;?tií!'r]:',']il?'t tff , o v;F*.}iils?;,iiulí,se;í' / o6/ zaii

r{rf,rÍ^ r,i )i-vÀ. '*y?'ou" . .ii:S,

PETERSON ROCHA DA §ILVA

JOSIANÊ GUEDE§ ROCHA DA SILVA 
-*\-^*'Y

PR 103.í80.3ê9-11

RUA MATO GRCI§§O

02t07na12

PUBLIOUE.SE E ARQUIVE-§E

Ir0e 'ltlí]r I z
_ -/.-/_

? ? rüq 
?0U

§$84§rAó rrlorre
SECRETARjo GERAI



,r't 10728053.4

PETEN§ON ROCHA OA SILVÂ í,'"'
1

ELIAS BELARÀIINO OA SILVA JOSIÀHE GUEOES ROCHÁ OA §ILVÀ

12.793.125-,r lSSp r03 160.389.11

{trry ü .úmcpaÇlo rqrda & orô ot ,!!ry r

suLkr^uQ Àa (LocR^oouRo tut av ate )
RUA MÂTO GROSSO

À1'IER/\C^O 0€ C^OO§ (EICEÍO NOME EMPFESAÂlAr)

PETERSON ROCHA OÀ SILVA. ME

15.604. r 35,0001.ô 7

AUTENTICÀÇ

IVAIPORA

decÍara. gob ar
requer â Jun{a

laüílrtl ír Ilcao I P.{s6a tÀ!í.rt ít tr6blGl. í. trDôblla.
lsÉt r{. at iacl6.t *lr . alirpHkrgr.
or|.úri.,{o aa *.eltbr ligrtrtá.l r ti.r!6at

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 1/E

de exerceí aliyidade erngíe!ári6. que nÀo poi!ul outro

BRÂSlL !tud!rt16hotmsll côm

penas dâ lei, não estôí impêdido
ComeÍclal do Estado oo Paíaná

IVÂ.IPORA

Y{w w wlt^[ {rs a.rüo}
CENTO E VINTE I/IL REA]S

ECodôà.n^
GN§ Fhutl

.76 I 003

. - 9530?
a7?1 l0a
a ?4{00 I
17§5503
4r5t?01
{ 76360 1

{763603
(coNrrNuA)

DEFERIOO,
PUBLIQUE.SE E ARQUIVE.SE.

4761003 COMERCTO VÀREJISTÂ PE ÂfrIIGO§ DE PÀPELÂRIA(755$2 COMERCTO VÀREJ|STÂ 0É ÂRT|GOS 0€ ARr"$RrNHo

ó

MÓOULO INTEGRAOOR: PR1?0r500356849 llÍ ilil lllillllllil fiil t ililmilil[ I]t



(c, re 1'
PETER§OI'I ROCHA OA SILVA

rr lrijrica

ETIAS BELARMINO OA SILVA JOSIAilE 6UÊOES ROCI-{A DÀ SILVA

12.783 125-. I SSP !03 lü0.389"1r

lEne Fltséc tqry{. Égeô 'tE8,

^!ÍERÀCÀO 
OE OÂOO3 (E}CEIO NSME EMPRES^RIAT)

PEÍER§OH ROCt.lÂ OA S'LVA. ME

8ÀPR0 / O§ÍqrlO
CENIRO

15.604.13510001.67

?§ü4t"§

tlSgalrô Bcrüu§
sÉcPET^rrt\ §EAÂL

OEFERIDO.
PUBLIOUE.SE E AROUIVE.S E,

Sf,--$m'u*.,*,
@

_&l:rji1_

lrcmÍt. C.Ilfr r 2.!rB an9fr, aa lvnrlncll or t.r{ib.lr.
L§r*.rb i. ixlmIarttc a ali?rlkrçft
Oarartãsta aa ltltt! Ír!.ld.rr., t t rgriêlo

REoUERTMENTo DE EMPReSÁnto 2tB

atívidade cmpíÉráriâ. quo nâo portui oulro rcgislro dc cmprcrôrlo, o

,,1

VAIPORA

declaíô,
ÍequeÍ â

sob as penaJ da lei. não ertar
Junta comoÍclêt do Estado do

rmpedrdo dê exercer
PrÍàná

ECOITOLC^
tct^€ Flloo

t q üd.rfel
CE}ITO E VINÍE MIL REÀI§

.O71IOO COMERCIO AIACÂOI§TA OE MAOEIRÂ E PROOUÍOS O€RÍVADOS

.7..002 COMEFCIO VA§EJI§TÂ OE MAOEIRA E ARTEFATOS

.530705 COHEÊCIO Â VARTJO OT PNEUMAIICO§ E CÀMARAS.OE.AR
9529t02 Cr"rÂ\GlRos
.,52IOO CÔMERCIO VARE.,'I5TA 6§F'ECIÂL'ZADO OE EOUIPÀÀIENÍOS DE TELETONÁ E COMUNICÁCAO
4?5ô300 coMERCTO VAReJTST^ É§aJÊ.CrALteADO O€ rNS IRUMENÍOs MUSTCAIS e ÀCe§SOFTO§
9ôI18OO RÉPARACÀO E UA}{UTENCÂÔ OE COMPUTAOORES E OE EOUIPAMEMTOS PERIFERICOS
.72960? COMERCIO VAREJISTA OE MERCÂOORI,AS EM TOJAS OE CONVÉNIENCIA

,.78 l00l

4 76J§0í
. IOJOO?

4 ?53S00
407 I lO0
4 7{1002
1530r05
s529r02
(coNtNuÀ)

E599603 TREIFIAMENTO EM INF ORMATICÂ
IE13OO1 IMPRES§^O OE MÂTERIAL PARA USO PUSLICNARIO
4ô951OO COI{ÊRCIO ATACAOISTA OE PROOUTO§ §IOERURGICO§ E METALURGICOS. EXCETO PARA CON§
(CONTINUA NÂ PRÔXIMA PÁGI}'{^)

ttÔout-o TNTEGRADOR: pR1201500356849 llt mtililililil uil I llllllilililtt I ilt



^i 
)'

f -\?
; -': ris
t' '
'J. \
t-

lE-uda 6. lErc | ,r(F. !igo.. úr pô.r{lôrs úr âtrúBisrtr6uü a. t .rãbtl.. thÉtuíro
O.túãáE a. RDÊb. I^fi..,tr' . tàgr.(lo

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

ÊmpÍesáíir, qu€ nãO poliul outÍo rôgiôlro de cmpreoário. e

urq;,{-.i
"-' ''t ta;..: ,/','r; \ô!Á..---..""/

IVAIPORA

declara.
requer â

PR

sob 83 pcnes da lci, nâo estar
Junla Comerclat do E!tado do

impedrdo de cxercer riiviõâde
Paraná

ECOàÉyEá
tc{ÂÉ tuu0

.161003

.r752 t 00

.716300
05 r !800
.7?9602
8590603
rEl 3001
1685 1 00

(coNTlNUÀ)

ryOuE CrO ESP,nESÀBlo {.ôãp.b .m &t&..)
PETERSON ROCHÂ DA SILVA

ELIA§ SELÂRMII'IO DA SILVA JOSIANE CUÊCES ROçHA OA SILVA

12.283.129{ lssp lpn 103,rô0.380-1 r
(rvru ó..ô..qlçro rm ó &ol mi

ÁLrÊR^CÀO OE O^OOS (EXCETO NOUS EMpnE§Anu§

PETER§ON ROCHA DÂ SILVA. ME

lvAlPoM IPR lBnlsrl

CENTO E W}.ITE MIt RÉAIS

.757IOO COMERCIO VAEEJI§TÂ ESPÊCIALIZAOO OE P€CAS E ACESSORIOS PAR/q ÂPARELHOS ELEÍRO§I"Ép^RÂ uso ooMESTTCO. Exc€Ío rNroRuercÀ áõoüüNrcrceo
{773300 CO}rERC|O VAÂEJi§TA OC ÁnTtGO§ uEoic-os E oaropeorcog
Í,Lu::Lo":?#ERclo 

ATAcÂDrsTA DE MAoulNAs ÀpnnEuHos Ê ÉourpAMENTos aARA uso oooNro.Mgorcr

::13::3 lpllE3glg illglglill DE ÀpAÂELHos Er'r*o*rcos oE uso pE§§oÀL E oQMEsrrco /-
1Í3!g? coraenÕrõ erÀõeõrsra oÊ aorsÃi. üúsÉ ü;iõõiffiíioUü"""âL E ooMEsrrco ./ /
1il?9? cor,rEncro vAREJTsTÀ oE ÂRTrGosoE cór-ciroenr,r t ./ q /
tll?lgl ryoqrcÀo E pnoMocro oe e\cúbslii,óàirvos /l / v- '
175550r COMERCIo VAREJTSTAoc rEcrúS / I / r
17,4-lm2 COTTTERCIO vÁRÉJtSIÂ OE pf_erlrlS E FTORES NAÍUÍI^|S u
(coNTtNuA NÀ pRôxtMA pÁGtHA)

1 5.80{.1 J5/0001 -8 7
r^ oE ÍeDf o{J [x FtLlÂt OÉ

tq^

Ír

OEFERIDO.
PUBLIOUE.§Ê E ARQUIVE§E
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rese IÃ, tHP(E§aÃtg (wr9&t9 1j6 3yrr1.qra,1
PETER§OH ROCHÂ OA SILVA

JOSIÂNE GUEOES ROCI-TA OA SILVA

'12.783.125{ lssp I PR t 03. 180.38$r r
itFl 0r ."MO9rçlo !qB. rc@ € ffil

w&^JryM{:QgR fjq
RUA MATO GROSSO

AIIERÀC^O OE DÀDO3 {EICÉTO rOMÉ EUTREsÂÂrAr)

PfiERSON ROCHA OA §ILVA . ME

15.E04.1 36/000 1 "E7

AUrÊNrtCAÇÀo m

? § il4f 
)0/l ,t*,;;iH

,ü##'sd#w'

OEFERIDO.
PUBLIOUE.SE E AROUIVE.SE

tirleü,^rru*tri
,r, rJ lJ'chi4o í€ Almerda

? G /'Br3 525-2

--+a*Â

IVAIPORA

declara, sob as penas da tei.
r€queí ô Junta Comerclal do

náo eltaÍ línpÊdido dê
Estado do Paranár

lxnLtu ír llka r t.quF. hpm dt p6t6lE(, ot lrrúUk.
LrIÍr.la d. lEl,cô.lrx19 a !t tr9ttítç.ía.
0.9aÍrn tto áa lrgbrr tng.rt.ttt r titlg r..lo

REQUERIMENTO O E EftIPRE§ARIO

exerceÍ atiúdade emprerárie. quc nlo úgrui outããliffi empresário, c

vÂLOR 6 CÁPíÍÀr trry r,Àiôõ-
CENTO E VINTE IJIL RÉÂIS

EcO(ÔvrC^
(Cfu! fa6.t,

4761003

4757 I 00
.773300
1ôô.800
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(7B9OO7 COMERCIO VA8EJISTA OÊ EOUIPAMÉNÍOS PARA ESCRIIORIO
1 78 gOOs COM ERCIO V^R,EJI § IÂ DÊ PROOUTO§ SE,.,E,CNi CS OOM ISSAN ITAR IOS
iil9:9!l 99y:l9lg y11EJ,§TÀ 0E swÊxrnÉs. euürêiiÀé É diii$nAjõ;
175980r COMERCIO VAREJT§IÂ Or anrmos oÉ imrõenn.c_oqrili^s E PERSTANAS ,/
iiiiü !ôilEÃ3fi ü§EJili Bã:S;^Xl'::U;lP,üros oe penruümin ÉôLi o,eNe eessoy ,/ í)47010or col,{ERclo vAaEJrsrÀ Dt L^fios - / '/ / i
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ÍVÀIPORA

doclaía, sob as penas da
rsqu6r â Junte Comerclsl

lei, nâo €stãr impodido
do Estado do Psrenár

t.3ftrtr aa Lbrg i l.quaia lô?ur út trrrlíl^çtr ,r lirú§ll(.
trsmd, a. Âxlsrttaslc a llfr?Irlc.ça.
D.C.í56to a. frellluo fÀrüÍlri r tírgÊ(to

REQUÊRIMENTO DE EMPRESÁRICI

dc exercct atividade ampresária, que nllo postui outro íegistío dê eínpÍ

€oolcoo€.lry10roÉ
Éco{ôqrc^

lCxÀL nra{

.16 1003

{75§50 l
{789002
.709007
(169005
{7E900 1

{759801
177 2500

(CONTINUA)

AJ TENTICAÇAO

PEÍERSoi.I ROCHA OA SILVA

§LIAS BELARITIINO OA SII.VA JO§IANE GUEOES ROCHÂ OA §ILVA

POR íBru ft 6t.agaç& rmfla E {ú da ffil

RUA IúÁTO GROSSO

&TESACAO OE OADO9 (qCEÍO XOME EMPRE§ARIAI}

PETERSON ROCHA OA SILVA. ME

120 000.00 CÊNTO E VINTE MIL REÁIS

4712IOO COMERCIO VARÉ.JISTÂ O§ }í§RÇÀOORIA§ EM GÉRAL, COM PREOOMINANCIA DÊ PÊO§UTO§ ALII'sN:ICIOS
MINIMERCAOOS. M€RCEÂR IÂ§ E ÂRMÁZÉN§
r8229ot S€RVÍCO§ DE ENCÀ§€RN CAO E pt^§ÍrFtCÂCAO
7733100 ÀLUGUÉL DE lvlÂOUtNÀS É EOUIpAIIENTOS PÀnÂ ESCRITOnlo
.7t9ô99 ÇOMeÂÇp VA,reJ§TÀ O€ â,RTt§(}§ OE U§O OC)MESÍICO
.7.r..099 COMERClo VAÍIEJI§T^ DE UATERIAT§ OE CONSTRUCAO EM GERAL
{7(I5OO COMERCO VÂREJI$TÀ OÉ 

'INTAS 
E MÂTERIAI§ PARA PINTUM

.7{3100 COMERCTO VÊ.REJ'§TA 0E VTDROS
174.(OO3 COMERCIO VAÍISJIST^ OE IIÂTERIAIS HIORÀULICOS
{330.{99 OUTRAS OBRA§ OE ACÂBAMENTO OA CONSTRUCAO
(CONTINUA NÁ PRÔXII,,IA PAGiNA)

'r5.801.r 35,/0001-87

tl

OA JUNTA C

DEFERICO
PUBLIOUE.SE E AROUIVE.SE.

JJ-EL\rtm;Jrh
Vlrn$lachedo 3: Ainerda

_/_xe.lllg:

1/30r5

glp.rll l l1
u3tÊrÀD 00su§

§ÉcaflÀnt^
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l.Gilr^r aa lEô LxluE IôrEE úa ,r6tdaet. iar n.póbôsLtÍrLrt ú lElqt f a! t tuntl,la.íL
Drr.Ítffirro d. lllhtc lngmjarf r hol'xto

REQUERTMENTO DE EMPRESÁRIO

i- l

-c, I
'r. ila, (
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IVAIPORÀ

declaÍô, sob a! penat da
requeí à Junla ComerClsl do Estado do Perand.

, náo estar lmpedicío de orerceÍ atividade êmpíêtária. qu€ nâô po;ut oAro ,effi Oe

ô&

t.
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lC^J € Ftr64
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{76 r 002
,r761co I
,l 712 300
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PETERSON ROCHA OA SILVA

ELIÂS EELÂRMINO OA SILVA JOSIÂ}IE GUEOES ROCHA OA SILVÁ
p€xrD^oc (Ü
1 2.7EX. I 25{ PR 103,160.389.1 I

llúíromrctxroroffi

vvLrlr& M (L9§&ÀDOU4O u. n.
ÂUA MATO GROSSO

^IO
002

^ITER^CAO 
DE 0AOO§ (D(CEIO ríOt!{É EupÊês^RrAr)

PETERSON ROCHA OA SILV^. ME

v4q p wlraa íp? rtanrol
CENTO Ê VINTE MIL REAIS

'33&02 
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r 5.804.1 35/0001 .87
HclÀ O€ s€O6 Ou 0Ê rl.e.l' Cê o|JÍÊE
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PEIÉRSON ROCHA OA SILVA

ELIAS SELARMINO OÂ §ILVA JO§IANÉ GUEOES ROCI{Â OA SILVA

lO§€ (^ir.o, ôofô
12.7E3 125-.t lSsp I pn

(lgE aa aôaÀopaçtô affia & oao { ffi}

GOGRIOOURO M. ,. .tr I

arER^c o o€ oADo§ (gxcEÍo No,ME Eur§Es^Ãr^r)

PETER§ON ROCI1Â OA SILVA. ME

ÍvArPoRA lpR I eRÂsr!.

CENTO € VINTE MIL REÂ'S

r5.80..1 35/0oO 1 -E7

(a Fú,!f .a.dadr.h,rr.ddârÉUt
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Qclatore i-prtr.ll I .l 011ú0.!3 a
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LIBERÍÂO SOCI.JS

§ECRETARIÂ GÉFAT
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r l|rn ricrca.

ol,.íerro & fuehh l,Fpn.rrtri . tffi9r.çl!
REQUERIMENTO DE EMPRESÁNIO

IVAIPORA

deÇlaía, sob rs penas da lel, nso egtaÍ
requeí â Juflta Cornorclal do Estado do

impâdidó dÊ
Paíâná:

oxtÍsEí alivlda<Íe que nâo portui outro regirtro de cmprerário, e

t
cooxio o€ r
gcoâ.óutc^

ICNAI Fbor)

176t 003

77]3 1 00
.?59899
I 7{4099
471 1300
4?43t00
{714003
4330.199
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rcrB 90 EXP8FS§{' (rõllto.rn I

PETERSoHROCII oAStLvA

ELIÂS BELÂRMINO OA SILVA JOSIAN€ GUEOE§ ROC}tA O^ §ILVA

lz.7o:!.12s-. lssp lin
lhdÍu ll 6ftüln úmirrr rru or rrÉti

ÂtÍER^CÂo oE o^oos (ê(CEIO NolúÊ Enp§Es^nlAt,

PEÍERSON ROCHA OA SILVA - ME

CENTO E VINTE MIL REAIS

1 5.!0a.1 351000r.s7

?6htt !ffi
UBERIAO EOGUS 

I

OEFERIDO,
PUBLIQUE.SE E AROUI\G.SE.

"*k*. -- ,. ,;,

-t-§l':ll

oect8ír, sob €r ponu oo tct, nlã-erGr]mpcãlõ
lequor â Jurrlt Comorclrl do Eotado do parrná:

txcrs!Í rliüdrdc cmprotárlr, quo po!rui oulro «le cmprcrúrlo, o

ÍVAIPORA

ECO|{OüICA
(Ot^Ê Fbot,

4761003

.3sO.o2
26.2000
33r 3999
3329§99
332050t

tcntn í, IED . ,r{u !Dtn.. ót tdtaaEt. ía t.Eàllsrl*ilaft a. lacloübçb a alrrFtttts
ô.p.rlú.{úo a lt|l.l,. Irpla.ílt. ht .cl.

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
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Wletro e Papelaria Peterson Rocha da §ilva

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pnesENctAL No. 35/2016.
objeto: REGISTRO DE PREÇos para futuras e eventuais aquisições de
mobiliários em geral para as Unidades Básicas de Saúde, em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DEcLARAçÃo DE QUE cUMPRE PLENAMENTE oS REQUISIToS DE
HABtLtTAçÃo

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO pnfSENCIAL no.35/2016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

lvaiporã, 20 de junho de 2016.

\r,\2
\

Peterson Roc\a da Silva
Rc r z.zegl es-4

cPF 103.160.389-11

* deverá serapresentado fora do envelope de habititação.

PETERSOII ROCIIA DA SIIYA Tt!
CNPJr í 5.8ÍtAí Jfl000í€7

INEG: S§,0913$52

/

V<
/



ffiletro e Papelaria Peterson Rocha da §ilua
GNPJ í5.804.{35/OOOí -87 - cAD/tcMS 90599733-52

r.E , \-v L (,/rr '*
' '//\',..,\^ - .- \

rr' 9ú 3i

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pnesENctAL No. 35/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de
mobiliários em geral para as Unidades Básicas de Saúde, em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO OT 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, 20 de junho de 2016.

Avenida Souza Naves, 97O - Sala 12 - Centro - lvaipo
Fone/Fax (431 3472 5236 - 3472 34OO -

e-mai l:studanti l@hotmai l.com
ANEXO VI

\\-Y
Peterson Roc\a da Silva

RG 12.783.125-4
cPF 1 03.160.389-1 1

'Ti[],Tfr1,fl*,lil,
|NSC: 905,9973&62

WZ



a(, ,

a

r lJ?a.
{F

§sau:
ã§
Êoà

t-.

a

V
\

L.

*riltm s m§L
'n§p c§t*8 lra,rlra



tl\

REPÚBLICA FEDERATTVA Pg BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E OBITOS E PRIVAT]VO DE CASAMENTOS,
TNTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARGA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54U

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

GERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DrGrrAL

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 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 30/06/20í 5 às 16:37:53 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5bc54d2eca7fe7cee9ca1a4ú75e9536966b48a07759b1 a7bbf46ca7c171
848142320211 1 cf90e7c8'í 6a472aaceb72b0d68cí 50d6ffid417524d045987422c.383d

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VINICIUS DO AMARAL
ROLANDIA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 1 0o. § 1o. da MP 22OOIO1 .

Esta certidão tem a sua validade até: 30/06/2016 às 16:20:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 393375

Código de Controle da Autenticação:

50043006í5í í25130875-í a 50043006í51 í25í30875€

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

ffiffi
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTçOES 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)3244-54U

http ://www. azevedobastos. not. br
E-ma i I : cartorio@azevedobastos. not. br

cERflDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIGITAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.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 Íoi emitido em 30/06/2015 às 16:37:32 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94f057f2d69fe6bc05bc54d2eca7te7cr,e9ca1a4eA75e953696d86adí 7a6o4d8b5c9b2da3577
dd872033202'l 1 1 cf90e7c81 6a472aaceb72b0dÍ0fcae0297eb37570b8cc984880í 8570

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VINICIUS DO AMARAL
ROLANDIA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a

Legislação Federal em vigor Art í o. e 1 0o. § 1o. da MP 22OO|O1 .

Esta certidão tem a sua validade até: 30/06/20í6 às í6:20:56 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 393376

Código de Controle da Autenticagão:

50043006í 5í í 25520843-í a 50043006í 5í í 25520843'12

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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Infomática e Esritorios

VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA
CNPJ.: O8.8 5 5. t s2/ OOPJ-eg

lnsc. Est.:

Decloroçõo de gue cumpre plenomente os reguisitos de hobi

lrtunicípio de Cândído de Abreu- Poronó

Licitoção ÂÂodolídode: PRE6Âo PRESENCIÁL No. 35/2016.
Objeto: Regístro de preços poro futuros e eventuois oguísições de mobiliáríos em gerol poro
os Unidodes Básicos de io(Áe, em otendimento à Secretorio ÂÂunicípol de SorÍde.

Em otendimento oo previsto no editol de PRE6ÂO PRESENCIAL n".35/2O!6,

DECLARAMOS gue cumprimos plenomente os reguisitos de

porticipoçõo no presente certame.

t:=.. : ::;:.::.:.:
..,:::::::::.:l:!::,,1 :.:::4.-::

+:;:,a;aa:'. :i,:::,,i

§s

^{

§õ,g 
"p.55. i $â,'rfi c I -g#

VIlt ir-ltiS B í3 Ar"';l ARAL
RÜLANDIA - !\iE

Rua tteputarlo Waldomiro Pedroso, I30

Centro ' CEP 8ó.ó00-i43

ROLÂitolA - PR
CARIMBO DA EMPRESA

Rua Deputado Valdomiro Pedroso, n" l3O Rolándi[/PR,zCEP.:86600-143

R6: 8.435.931-9

CPF: 006 .949.?29-86
Cargoz Representonte Iegol

''"1""1"' "l$
à';§\r

Rolândio, 20 de Junho de?Ot6.

*tfpisidosPoro

Fone: 14313255-2239 / 84t+63
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§;Làr do Àmnl bllãrtrr

VINICIUS DO AMARAL ROLÂNDh
CNPJ.: 08.8s5. t s2/ OOO t -88

lnsc. Est.:9040581+96

DECLÁRÁ çÃO DE ENQUÁDRÁ,UENTO COI^O 
^^TCROE^^PRE5Á 

OU E,lÀPRffi ffi;*.
PEQUENO PORTE Í?" "9;,*.

,l'_' _ d 1

f;1 
f ts {or i. XF T§}

lrtunicípio de Côndid o de Abreu- Poroná i..-----1

Licitoçõo trtodolidode: PRE6Ão PRESENCTAL No . g5/2[t6 
tq:]*;'

Objeto: Registro de preços poro futuros e eventuois oguísições de mobiliáríos em gerol poro
os Unidodes Básícos de Soúde, em otendimento à Secretorio ÂÂunícipol de SorÍde.

A empreso VTNTCTUS DO AMARAL ROLANDIA, CNPJ//iÂF no. 08.855.15elp1-88, RUA

WALDOMIRO PEDROSO, 130 CENTRO ROLANDI A / PP,, decloro; ioUj$;pnos do Lei,
t"

gue o mesmo estó estobelecido sob o regime legull., dÇ;;,rnii#i ou empreso de
É' oS'

pequeno porte, conforme conceito legal e 
:!,J§EolffiBj;te-rrU"nomento 

pótrio, podendo

usufruir os benefícios da Lei ComplemeaÍol,Tâ8y2bffi, de t4 de dezembro de ?006..

nl'l 'ir

::,ffi
l§

o
tú'

Rolândio, ?O de Junho de2Ot6.

do Ámorol

: 8.435.931-9

006.949.229-86 l
,/, \
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/ilf.i,fii: *, i ( lj'l, 3 1. "$ãi
.r, ;.r1r',?1jS 1"t: lrútf,RAL"' ;'-'ii-i'l'ií)iA - NtE

nua OepuiaOo Walúornti'ri Perlroso' 130

Centro ' CEP 86'ó00-i43

CPFz

Cargo;
I
'l RA^hâàNR!#*.,oPR

Representonte legol

Rua Deputado Waldomiro Pedroso, n" l3O RolândialPR
Fone: (4313255-2239 / 84t+633

cÉPá,86600-143
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRo REGISTRo ctvlL DE NASCIÍI,ENTO E ÓBITOS E PRIV.ATIVO DE CASAMENTOS'
INTERDIçÕES E TUTELAS DA GOMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54U
http://www.azevedobastos. not. br

E-mail : cartorio@azevedobastos'not. br

CERTTDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

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

Obitos 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 09/05/20í 6 às 17:23:43 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

OOOOSUf OZgafd94057f2d69fe6bc05be5a64 cOOc79771at16d35b31 adad4d981 afoa1 076c344b075c1 063bda

at12B9c32O21 1 1c€0e7c81 6a472aaceb72b}dÍ872715de34c2Íe2b}59Í26Oç2a4b1532

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VINICIUS DO AMARAL

ROLANDIÀ - ME e emitiOo através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a

Legislação Federal em vigor Art 1 
o. e 1 0o. § 10. da MP 22OO|O1 .

Esta certidão tem a sua validade até: 09/05/20í7 às í7:í8:3í (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 529026

Código de Controle da Autenticação:

50040905í 61 61 5í 8005í -1

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

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

ã!*rflfir§lâlhr&§m
ttülrftnrHfiirrIjESâô3aôdfirÉÍ-



pRocuKAÇÃo

Por este lnstrurnonto particulâr dê Procr$;çâo a Enrpresa A,Ç.§ 0,8 AlmdÍdâ CqmercÍo ê

Serviços Me, coln sede à Rua Mütu 0'rogso I,í.87 celtio Cômp0 Mourão tri§crita fio Clil,ÊJ,

10,934;89?/0001.05 íIeste âto rêprêsêntâüà pür ,§eu pr,p f{§t{rio ; $ra" Andréia Cardeal

Santana de Almelda portsdoru da R§ 6,388,?7§"5 e GFF 0231073;4§§,§2rho'ln§Ín u conmitul seu

bastãnte procurador a Sr. Luis Cunha de Alrilêida RG 5, ts6,069-8 CPF 696.007.599-87

Residente rua Teodoro Metchko ne 104? CEp87303-32§ Jd, COpaca$arrLa Oarnpo Mourão -er a

quem confere amplos poderes pâr,a tiô,prestptdr arsri§r de A[ME:lOa C0MÉRflO E'üURviSSÚ;

M[rpêrante as Prefeituras Municipais e ór.gâos rír.rni'C]pàls , estadu0is ,e federlis nô que se

referir a Preg6es prasencias e onlins corn poderes paia tomar qualquer duclg8o dUÍErrltê tod?s

as fases da Licitação, inclusivê apre§§htâf Ê'ÊtihUSta g declarr.ação de atendlrnÊnto dos

requisitos de habilitaçâo eÍrl noír.19 {o-;rypto.qgartle,forÍnular verbelmentE Írovâ§,p.ropgstas de

preços nas etapas de lances, deslslltr ;ê,xpr§s§tamtnts da i'ntenção de- interpor resurso

administrativo, mânifestar-se imediata e motivadamente â intenç.âo de lntefppr recur§o

administrativo ao final da sessão, interpor recurso adminlstrativo, assinar a Ata da secsâo,

assinar contratos em norne da propi"letâria, pre*iar todps es,r,esçlarqÇimentos solleiiados,palo

pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertlnentes ao certamç em nome da

Outorgante, inclusive assinar cbntratos d* tormecir?lent§,:s derrr0ls compromlspos,

A Presente procuraçâo é validá por prazo indetermitrâdo, a partlr dEsta datâ

Por ser verdade, firmo(amos) a presente declaraçâo para que se produza o*efeltos legais

Campo Mourâo 03 de Julho 201§,

$§qffi-* hoçsasez/oünl -Pt
úsc, Est. 90ó73S21-Ü3
A. C. S. deAlmer$a Cornércit:

e Serviços. ME

RG I 6.888 ;27§".5 CPF,Ol3,073;499.52 L
(4,C,5. de ALMEIDA COMERCIO ESERVTÇOS MEICNPJ 20,9,34.8§ /0001{5

J

t üsSo$'i''r
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

pRtM EtRo REG tsrRo ctyt L DE NAsg [vífrÍó É-óàiios e_pRlvATlvo DE CASAMENTOS'

rnreàóró'ó'e-s E iÚrÉú§óa counRcA DE.loÃo PESSoA

AvEptácio'"ffi 
:'[iiji,#l1,s"TlIii1?i]'kii;&JoáoPessoaPB

E-mait: cartorio@azevedobastos'not'br

cERloÃo DE AUTENrtcaçÃo DlGlrAL

o Bel, Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil d.e Nascimentos e

ôu1os e privativo o" óJr"ràr'iãs, tnteroçãJs e Tutetas com atribuição de-autenticar e

reconhecer firmas oró"*ãiãâ ãã'.toao pi,sãóàcápitat oo Estado dâ paraÍba, om virtude etc...

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

Íier do originar que me foi apresentado e nesie ato'cbnÍirràó sua autentiôiáade através do código

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

Este documento Íoi emitido em28lO5l2O16 às 10:19:03 (hora de Brasília)'

A chave digital acima, garante que este..documento foi gerado para A' C' S' DE ALMEIDA -

coMERcro E sERViiô§ _ úÉ e emitidJã'trJãã oó éite do ôartório Azevêdo Bastos, de

acordo com a Legishçã;Éeoôãr àm vigor Art 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101,

EstaceÉidáotemasuavalidadeaté:14t11t2016às03:30:55(Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 450970

Código de Controle da Autenticação:

55951 21 I í 5162621 0906-1

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

ãiiãre! Jo site : http://www.azevedobastos'not'br

CHAVE DIGITAL

00o05b1d734fd94fo57fiã-6õãã6õ5b2"194"u"ffi47c55268b3c8593ff00bf3935fd
?deacn sõ?ãÉ;-ef"ãáfÍã7;czgzscóáigàoisuooosaa"eodcdofcedfoEa3eecd4r6aÍ
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRTMEIRO REGISTRO 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

cERflDÃO 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 - aft.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 em28lO5t2O16 às 10:22:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c1 94cbc9c0bb9b0a1 c4c1 57007907a01 5926127ed48cÍd61d043424b
c3a48 1 3f1 507 aba9fç82ÍÍa7cc7373c58f8a6 1 35e9 1 46320537a03 1 c9 4c2acbÍ68f246a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A. C. S. DE ALMEIDA -
COMERCIO E SERVICOS - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 2200101.

Esta certidão tem a sua validade alé:1411112016 às 03:30:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:450952

Código de Controle da Autenticação:

5595í2í 1 1 51621200171-1

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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OFFNCE IVIAGAZM{E
INFORMÁTICA-PAPELARIA-MÓVES PARA ESCRITÓRIO -EI..ETROELETRÔNICOS

A.c.s.DE ALMETDA-CoMÉRcto E sERVIços - ME cNPJ 20.934.892/0001-05

3017131s

ANEXO !V
Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitaçào Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as

Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREG,Ão PRESENCIAL no.35/2016, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os

requis-itos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

o

CANDIDO DE ABREU, 20 DE JUNHO DE 2016.

/H,
ú

Andréia Cardeal Santana de Almeida
Cargo: Proprietária
A.C.S. DE ALMEIDA - COMERCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ 20.934.892/000 1 -05

Tzoqs4sgzlúool -c5:
lnsc. Est. 90ó73521-03

A. C. S. de Almeidit Col.nérci,c
e Serviços - N1E

RUA MATO GROSSO. 2187
CENTRO - CEP.37303.160

L cAMPo r"louRAC - PR J

\
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OFFNCE IVIAGAZTNE
INFoRMATICA_PAPELARIA_MÓVEIs PARA ESCNTTÓNIO -ELETRONTTTNÔWTCOS

A.c.S.DE ALMETDA-coruÉncto E SERVTçoS - ME cNPJ 20.934.8921ooot-Os

3017131s

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENGIAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

tnOlctos o (a) Sr.(a) Luis Cunha de Almeida portador da cédula de identidade no. 5.936.069-8 Órgão expedidor , CPF
no696.007.599-87 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, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

CANDIDO DE ABREU, 20 DE JUNHO DE 2016.

Caroo: Proorietária
A Ü oe ÀlurroA - coMERCto E sERVtÇos - ME
CNPJ 20.934.892/0001 -05

Í-zoqs?$1?l9i'9;.u34

À, ó. s' de Almeicte comércio
nr -' -e 

Seruiç'os - Ít4E

RUAMATO GÍ{OSSO' 2187

, :'"}ffi"J;55§Ã3':Já' Jtr

Andréia Cardeal Santana de Almeida

/p
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ídtrstsrlr ds Nlcro ô Pêquc"rã Émprôso dn Pr.§ldôÍçlâ.d, &§pü!lrõã
5a{rarárlr d+ Raclonrlháçáô e Srdpliíieçlo
tÁ§ôrrrôcnlô do RêgiGtrr Enrêrssill!l c lntêfrsção

REOUERIMENTO DE EMPRESAR

c0 aEij;§TRo §§ gupREsÁ " Nr*s üÂ

,tufr§lstà §árl
ANDREIÂ qÂ&OEAL §ANTANÀ §Ê ÂLMÊIDA

i,!-al CE lra,;
.]OSE CARDEÂL §Àh.}]"ÂIIA

NA§illn0 §M 1iêlí ric rr*r{rreÍrlol

0111 1 /1 S77

'.11-*i:'lii ,€ iÉEN, .l'

:ra}.1>1 FtrÊtuTó

CA§ABÕ

1."'
üÀ]lIPü MüURAO

^VENIDA 
l'\4Aii0ÉL MENDES OE CAMAR§Q

rÀLi.B aJo iÀFrlÂL
lifi.ü0{.0ü

it)*1GÇ Õa À
É t j; i{ór*! oA

rCNÁE Érsêli

476360 I

47§3900
47§1ãü1
47610{i3
473b502
476360t

475S300
ÍCÕ}.JTINUAi

coMÊRcro VARÊJ|§TA §E §Rlr,ú§UÊ§OS, JOoO§ ELSIRÔNICOS OU NÁO, PEÇA§ E AcES§ÓRm§,
PARA O§ ME§\.IOS INÇIU§'VT §HiN&UEÚÕ§ P§OAGÔêICÕ§
COMERCIO VAREJISTA ELETRCOOMÉSTICOS.
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIAUZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPR,IMENTGS OE IHFORMÂTICA
COMÊRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE EXPEDIENTE
COMÊRÕI§ ÂTAOADISÍA DE PRÔÔUTOS DE HIGIENE. tIfuIPÊâ Ê Ô§NS§RVÀÇÃq.BOMICIUAS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO§ DÊ ÀRMARINHÔ.
COI,IÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGÊNS E FERRAI,{ENTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OO VESTUÀRIO E ACE§§ÔRIOS

DEFERIDO"

coMÊRCro ATACAT'|SrA DE ROUPA§ §.ÀC§§§ÓRIüS pARA USO PROFISSIONAL E §Ê SEGURANÇÂ
DO TRABALHO
(CONTINUA },IÂ P§ÔXIMA PÂ6INA}

AUT€NTICAÇÃO
puBLrâu?É1§_v5".

Iane lvete taq$oso' 8Ê:1.8§?'52?fR
LLirá, t:t

{§s&acháí t§§tnir tô {Í§ r*.t*t§l§ ,

63882755 I SSP

Ér,..lANClirA§O pôn iftrã$ íê aniancisaçí,c &ryote nc cast dê t€noíl

RUA TEÕDORO METCHXO

declera, sob as penas da lei, não estar impodido ds:,éIsr{isr âtlytdâds smpÍÕsôria, gue não pgssui outro regislro de empresário. e

requer â Juntâ Comercial do Estãdo do Paranâ:

A C § nE AL [/lÊlDA - COMÊRC|ô E SERVIÇOS

lJF

PR

VÂLCfl tJO CAPITÀr- {l§í êíen§âl

TRINTA MIL REAIS

;?ri,-'-"' W"ri*t'xa"t"* .t

\rÁ(.'iô|iÀLt§Âl]r

8RA§ILÊIRÂ

MÕ§ULÜ INT§üRAüOR: PR1201400188075 ilr üil lll§fililu il tülllllil§nllr lril
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S{Íolsú* d{ lCkfr r Fôqusn! §opsúa d, frclldlnch dt RôpüllLt REQUERIMENTO DEI §rmlrd! d" âà6lgnslllrsto s §lmplfilsçla
, DêFàrlrruhto da RrllitÍo Emp[3!rl!l à lntog6qáo

1 êrc812014

!,iili;; ::: . :.:.,t:.:.?t::;:1:;.:t ;

{OIJE CÕ t''(pRE§Â,Qi0 homplsro sfi aàrsyõirin§)
ANDREIA CÂROEAL §ANTANA DE ALMÊIOÂ

JCS[ §A§í]EAL SANTANA
(mrd)

FÀ}IMÀ §UELI SANTANA

{\', i11t1g7-t 6388275s ISSP IPR

ü":.i rlü *ryrâ,idilrcâ§ $â)t entt no (a§ú íc Ír4n{:

1§à.lrÇiLlÂDO NA iLOGRÀOOURO M. ôv.6tê.i
RUA TEODORO METCHKO

cleclara, §ob í,!§ pênes da lei, náo estsr impêdido de exercer atividâde ompresêriâ, qus nâú possui outrs rsgistro de empresário, e
requer à Juntâ Comercial dô Fstado elo Paraná:

DFSC§lCÀO 9ô EVENTtI

rsüllE €\.lPRç§Àl*íÀt

A C, §, 0E ALfvrEl§A - cOMÊRCro É se RVIÇos

LOôli^}úLlRú lra. ãv el. )

AVENIOÂ MANOÉL MENDE$ D§ TAMÀNOÕ

\TALCR ÊO CÂFITÀL íÍY)í oxsn'oi
TRINTÀ L,iIL REÀIS

E]:4NÔMICÁ
(Cf.lÀE F15üll

478§007
4744001
e7547A2.

4755§03
4781400
4642742
1 8229SS

(coNTlNUÁ)

COMÊ*CIÔ VAREJISTA DE, ARTIGÕS É§PORTIVÔS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÔVEIS
coMÊRcro vÀRÉJlsTA DE ARTTGOS DE TAPEÇAR|A CORTINAS E PERCIAI.IA§
COMÉRCIO VAREJISTÀ DÉ ÍI§TAÊ E MAT§RiÂI.§ PARA.PINTURA
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUiPAMENTOS PARA ESCRrÓRIO
COI\,|ÉRCIO VAREJISTA ESP€CIALIZÂDO DE PEÇAS E ACESSÓR|oS PARA APARELHOS ELETROELE
TÊÔNtcô§ pARÂ USO DÕMÉsIcO, EXCÊTO TNFORMÁTICA E COMUNIÊAçÀ$
RÊPÂRAÇÀO Ê MANUT§NÇÃO DE ÇOMPUTADORE§ E DE EOUIPÂM§NTÊ§.PSNITÉNiCOS
SERVIÇO'S DE ACABAMEN}OS CNÁTICOS, EXCETO ENCADERNAÇÁO E PLASTIFICAçÁO
CÔMÉRCIÔ VAREJTSÍÀ ESPECIALIZADO DE INSTRUfúENTOS MUSICAIS E ACESSÔRIOS
COMÉRÇIO VAREJ{§TAÕEARTIGOS OE CAMA, MESA E BANHO
{CONTINUA NA PRÓXIMA PAOINAI

*ffi*r*.a"

§§FERr00.
PUBLI&UE.SÊ E AROUIVE.SE,

d***----:e
iane lvetc üardoso

RG: Í.857.§2?-lFR

iL,OôitY--

MODULO [.ITEôRÂÍ}OR: PR1201400188075 fit lffi ffinmilil ll llillül lrlllllil il lll
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.issreltíie .rá Mlôrô à psq!§,1§ §.$pÍ&t dô P.ê§'í*nç18 ds R'pÚblrca

5eç&târl . ds ffaêi§rtülirsçêo ê 8,trtplt lâ§Á§
D.pfiáaôãntô da Ràllslto Smprcsri*t à rnlü§Gçio

erilId.úsiortÍé,1!}ll*§lilkll \' \trur lç.1

AI..IDRElÂ CA§OãÀI SANTANÂ DE ÂLMEIDÂ

JOSE CÂRDEAL SANTANA.
tmrê)
FÀT}MÀ §UELI SANTANÀ

C111r{ /1§77

AírO P()Ê íIí,fcâ d§ t6nonle no s30 dê âterct)

§tMlíi:,1ÀDO NÁ ILOGRÀDCLRÚ tu8, 6!', etc )

RUA ÍEÕDORO METCHKO

rêsáris.quênáopossuloutr§l§igi§lrodgempresário'e
requer à Juntâ Com6rcial do E§lâdo dei Faraná:

A, C. §. §Ê ÂLMãloA - COMÊRü{0 Ê §ERVIÇO§

[-CGEÀ]OUÊ* i{râ. fi!, Élc.i

AVÊNIDÀ MANOEL MENDE§ OÊ ÇAMARGO

cÀttlpo MOURAÔ

VÀLnR üC CÀF{IAL ipôf crtc{r:
TRII'IÍÀ MIL REAIS

CÔMÊRCIÕ VAREJI§TA §§ AR EO§ üÊ OOLCHOARIÀ
õõuãCótõ vÀns.lsr* ng sautrlugxros PdRÀ E§cnÍróRlo
coMÉRôIÔ VAREJ1SÍA DE LI1IRO§
ALUGUÉL DE EOUIPAMENTO§ ÊÉERãÀTIV§§ E ESPORTIVOS
eiúeuel DE ApARÉLHog ÊLcTRôÊlErR&{t§o§

(

ÉüÊ
o?o

§t*
E€€
iioõTpt
6.-ô
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDTçÔES 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 DIGITAL

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

Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capitaldo 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 conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fe.

Este documento foiemitido em2710512016 às 09:24:41 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL
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1829Í1507aba9fc82ÍÍa7cc7373c58f8a61 30b7c3ec2c2cea7f0c039a7d31Í35963b

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A. C. S. DE ALMEIDA -
COMERCIO E SERVICOS - 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 certidão tem a sua validade até: 1411112016 às 03:30:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 450966

Gódigo de Controle da Autenticação:

559 5 1 2 1 1'l 51 6254508'1 2-1 a 559 51 2 1 1 1 5 1 62545081 2-6

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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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

cERflDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL
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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 Íoi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.
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Código de Controle da Autenticação:
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Consulta 0ptantes

Data da consulta: 1810612016

w Identificação do Contribuinte

CNPJ : 20.934.892/0001-05
Nome Empresarial : A. C. S. DB ALMEIDA - COMRRCIO E SERVICOS -

w Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 2210812014

Situação no SIMEI: NÃ() optante pelo SIMEI

w Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opgões pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem
w Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

w Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

o Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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ANEXO VI
Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo pRESENctAL No. 35/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

BEt*^OÃo 
oe ENQUADRAMENTo coMo MTCRoEMPRESA ou EMPRESA DE pEeuENo

ACS DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME RUA MATO GROSSO 2187 CAMPO MOURÃO - pR, dectara, 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.

/

\

fI{EÉ

CANDIDO DE ABREU, 20 DE JUNHO DE 2016.

Andréia Cardeal Santana de Almeida
Cargo: Proprietária
A.C.S. DE ALMETDA - COMERCTO E SERVTÇOS - ME
CNPJ 20.934.892/0001 -05

toqs a&euaooT -ü5
lnsc, Est.9üó73521-03

A. C. S. cÍe Alnreida Ccniercio
e Serviços - r"r ':

RUA IúATO GROSSO. 2187
CENTRO - CEP 37303.160

[*. cAr\4po MouRÀo - pR J
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

PRTMETRo REGrsrRo.c^ryt-L D-E1{53'lr'Ji?3 E%lii8. E pRrv-Arvo DE cASAMENros,
rrurenorçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe uoÂo pe-ssõÀ

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 DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de C^asamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas 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 original que me foi apresentado e neste ato conÍiràó sua autenticiáade atraves do'Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 18/06/2016 às 1 1:41:31 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94Í057Í2d69Íe6bcO5b249d33ad42e51 aaOZOeeo8dd90f2b6 972bcf4e1Oec11 lz2IlãiíiÃ,rr-
075d39f1 507 abagfcSàÍÍa7cc7373c58f8a61 3aaf0831 4a1 61fc2bb7d59e 37eeÍ29ide

4ff'gyg !io_itg! qqma, gar_ante que este documento foi gerado para A. c. s. DE ALMETDA -
COMERCIO E SERVICOS - ME e emitido através Oo õite do ôartório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislação Federal em vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp z2ooto1.

Esta certidão tem a sua validade até: 18tOGl2O17 às 03:03:12 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 548449

Código de Controte da Autenticação:

55951 706í 60843560203-1 a 5595i7061 60843560209.2

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



CUNHA & PRACZUN,I LTDA: ME
C.N.P.J. 1 0.692.0§§10001-63
eUARTA ALTERAÇÃo coNrn q,TuAL
NIRE: 41206422162
DOUGLAS O*)oucr,As o* .j l,i
ll,j.l:::,ff.ii1l.sidente.e domiciliado na rua crh* ôàln'\ ;.';;. ,;/..luu na rua UarlOS UOmeSr...,. '.'..,....-.
206 Jardim Aeroporto na cidade de Ivaipora - paraná cEp. g6.g70-

19,9, f:l*:: *, :ig:,: de rdentidaa" nc. q^oôa2ai_a' uip.oioupelo Instituro de Identificação do parana, em 08fi5/2ooo 
"iLf,lÍno cPF.042.899.419-90 e GLAUCIA puczuú,-trasileira,

solteira, empresária, residente e domiciliado * *u-õão, Go*"u,206 Jmdim Aeroporto na cidade de Ivaipora - paraná, cEp.86'870-000 port"doru da cédula ae Iaentiaade RG.g.7s6.gr2-l
expedida pelo Instituto de Identificação do paraná, i^-túoançgge inscrito no cPF.046'767.s9g-g5. únicos sóçios "o*f**nt*, au
§X-1*§_:*presaria Ltda que gira sob o nomê CUI\IIIA & ,RÂCZUMLTDA -IlI§, sede ry*lsggico*.' ZOO larUim aeÃpoio;;;;;;
de Ivaipora * paraná , cEp. ge.gzo-0Oó 

"om 
contrato si"üi arquivadona Junta comerciar do paraná sob no. 41206422362 p", àãp"rho emsessão de 11 dç Março de 200g e urtima alteração áontratuar sob no.20151586322 por despacho em r r de Março de 2015, resorvem arterar ocontrato social, e alterações posÍeriores conforme crausuras e condições

CLAUSULA *o'*tHln]"]q. ,o"i"aade que possuía o ramo de atividade de: 4s30-7/0s *comercioa varejo de Pneumáticos e camara"deàr-lsso-z/ôl--"o-"r"io avarejo depeçase ,^ 
^acessórios novos para veículos e 4930-2/a2- Transporte Roooviario au c".grri*áãtJ proortosperigosos e mudanças internacional, interestadual, internaçional e qggoã,Át - iransporte .

rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudança, nesie ato possara â exercer suasatividades com o ramo de: * comerúo a-varejo de Pneumátiao, , au*u.u de ar - comercio a -
varejo de peças e acessórios novos para veículos : - rr"r.p"n" Rodoviário de cargas,excetoprodutos perigosos e mudanças intenracionar, int"r.rüàí"r,"inte.nacional e 4930.2/01 -Transpofie rodoviiírio 

91.*gT, lxcgto prod.utos perigosos eãuaança, servigo de reparação amanutenção de computadores, inclusive poruáteis á a"iqrúrrn"trto a" informática e periftrico,treinamento em desenvolvimento profissionais 
" 

g"r"n.iàfi"raruçao de softwares 
"oi, 

,uport* - - "técnico, sorviço de redes de traneport*s de teleçoãr"r""ço"r isrirr), recarga de cartuchos para " ., 
-

impressora, provedor de internet, atividades de gravaçãooe sà* 
" 

eaição de musicas, produçâomusical, instalação, reparação. e manutençao oe equipu*"niol à" tét"rori.u 
" "oáínicação, /prornoção, organização, produção, agenciamento, programação e execução de eventos , /esportivos, artístico, curturàis, shows e-espetácuro á. ;*rft;;;ãspecie ou gêneros, bri;;;;; //líricos, exposições,, leiloes, festivais de musicas, 

"ri"çà;; 
;i,i;riatográficas e teatrais, evento§ /sociais, e promocionais, inclusive filantrópicoi e ou u.n.nrcntes, cursos de informática,serviços de Marketing direto, Aluguel e leasing operacion.al Jr rrn" ou longa duragão e todo o t /

lüi,"Í"1,üi,,T*J,ü::'??ü:ti:: tru*u.;,,mrxjT[[XÍ:'? ií'.;*Íffi ir xPrestação de serviços de-conservação e limpeza em geral (urbana e predial) limpeza de dutos de .\i 
iventilação e refrigeração de ar, instalação, *rr"ut.nçào . 

-i.pr."çao 
de aparethos de ar r ,

::,$::"1*?:iiT"lili1,i?ll,,I* f1iiná a."o,tu,u, ;ú,;;, e Equipamenros de d;;de uso pessoal e Domesrico, *aquinas, "pur"d.r'ãã;,ü;r;üiffiTffiffiffi: j ,i

3".i.:;:s:,1']:I"?Ylf:^111'.:l-1?i-:luipamentos p-* u.o odonto-medico hospitalar (parres € 71 Í l

fi tr§lit:ü.,r.§I.:,fi ;,i:lt#",.ã.'Lffiili j"ryjn* jít:,.l:,t;r-*-i;rf ,§*,U
i""*:,:::::, jf:::l"i*:t::::, e Equipamenros de À;Jk; "-Víã;; A*ü.." a""ii"p"iíi,lInstrumentos musicais, e.acessórios, 

tbrinquedos 
e artigos .*.*iirã, ;,ffi il ,;ffiffi:

l1il,1*:",T'9:'-^3:|^11'll', *nisos *de. y,"*TGõ,o, em gerar, Mareriais e'equiparnentos de segurança, Unifonries, Tecidos e
Cama, Mesa e Banho, aúigos de iolchoaria,

Àv
,t "rf,\Jv
r"

mercadorias em Coral, com predominância Enr p



Páry.02 CUNH.{ & PRÁ.CZUM LTDÁ. - M[
c.N.P.J. 10.692.055/0001-63

QUARTA ALTERAÇÃO COXTnaTUAL
NIRE: 4nA6422362

paraconstruçãoemgeral,produtossaneantes,domisanitarios,peçaseeq@
leves e pesados, baterias automotivas, lubrificantes, Pneus e- camas dà Ar, Livros, Bijuterias
suvenires e artesanatos e Artigos médicos e Ortopédicos.
CNAEs:4530-7/o5,453A-7n3,493A-2102,493}-2rc1,9511-8/00, gsgg-6/04,6209-ll00,6110-
8/02, 4751-2/02, 6190-6/01, 631l-9/00, 5920-l/00, 9001-glOZ, gsl}-6rc0;,9001-9/03,g230-
0/01, 9003-5100,9329-8/99, 8599-6103,,7319-0/03, 7733-uOO, 4329-Ugg, gl2g-0/00, 4322-
3t02, 4649-4/99,4754-7t01, 4751-2l}t, 4752-U00, 4753_gn}, 4761_OlW: 4756-3rcA, 4763-
6/01, 47814/00, 4755-5rcl, 4782-2/01, 4782-2tA2, 4763-6/02, 4649-4/Ot, 4661-3t00, 4664-g/00, 4696-9102, 4759-g/99, 4642-71A2, 4755-5rc3, 4754-71A2, 4723_7/0a, +7tzl/ao, *ztg-
a I 05, 4530-7 I 03, 47 32-6/00, 4530-?/05, 4?6 l -010 t, 4789-0/0 t, 47 7 3 _3 / OO.
CLAUSULA SEGUNDÀ . DA CON§OLIDAçÃO DO CONTRATO §OCTALIETN
consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei numero 10.40612002,os sócios
R§§OLYEMT Pot §§te in§trumento, atunlizar e consolidar o Contrato social, tomando
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no Contrato soçial
primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei 10,4A6D002, aplicáveis a este tipo
societário passa a ter seguinte redação: condições seguintes:

CUNHÀ&PRACZUM LTDA-ME
C.N.P"J. 10.692.0§5/000r-ó3
QUÀRTÀ ALTERAÇÃO CONTRaTUAL
NIRE: 41206422362

DOUGLAS ANTONIO MARTINS DA CIJNHA, brasileiro, solteiro, empresáÍio,
residente e domiciliado na rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeroporto na cidade deivaipora
- Paraná CEP. 86.870-000 portador da cédula de Identidade RG.9.004.242-4 e*p.àida
pelo Instituto de Identificação do Paraná, em 08/05/2000 e inscrito no CpF.04L.ggtg.4lg-
90 e GLAUCIA PRACZAM, brasileirq solteira, empresáriq residente e domiciliado na
rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeroporto na cidade de Ivaipora - Paraná, CEp. 86.870-
000 portadora da cédula de ldentidade RG.8.756.812-1 expedida pelo Instituto de
Identificação do Paraná, em 11106/1999 e inscrito no CPF.046.767.55r-95. únicos sócios
componentes da Sociedade empresaria Ltda que gira sob o nome CUNHA & PRÀCZUM LTDÀ
'ME, sede na rua Carlos Comes, 206 Jardim Âeroporto, na cidade de lvaipora - paraná , Csp.
86.870-000 com Contrato Social arquivado na Junta Comerçial do Paraná so6 no. 412A6422362
por despacho em sessão de I I de Maryo de 2009 e ultima alteração contratual sob no.
20151586322 por despacho çm 1l de Março de 2015, resolvem alterar o contrato social, e
alterações posteriores conforme clausulas e condições seguintes:
CLAU§I}LA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial: CUNHA & pRACZUM
LTDA. ME
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na rua Carlos Gomes, 206 Jardim
Asroporto na cidade de Ivaipora - Paraná, cEp. 86.820-000 (Art. gg7 rrcc/zooz),
CLAUSULA TERCT.'IRA: O Capital Social no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
totalmente integralizado em moçda corsntç do Pais, divido em 50.000 (cinquonia mil) quotas dá
R$ 1,00 ( um real ) cada uma, fica assim distribuídas entre os sócios quotistas áa'seguinte
forma:
sócios quotas perc capital
DOUGLAS ANTONIO MARTINS DA CUNHA 25.OOO 5A% 25.OOO,OO
GLAUCIA PRACZUM 25.000 50% 25.000,00

TOTAL 50.000 100% 50.000,00
CLAU§ULA QUARTÀ: O objeto soçial é: - Comercio a varejo de Pneumáticos e câmârâ de ar -
comercio a varejo de pegos e acessórios noyos para veíeulos e - Transporte Rodoviário de
Cargas,exceto produtos porigosos e mudanças internacional, interestadual. internacional e
Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos peri
manutenção de computadores, inclusive portáteis e de
trçinamsnto em desenvolvimento profissionais e
técnico, serviço de redes de transportes de telecr
improssora" provedor de inÍerneÍ, atividadçs de gravação

§uq

musical, instalaçâo, reparação e manutenção do equ
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CIJNI{A & PRACZUM LTDA - ME
C.N.P,J. r 0.692.055/000I-63
eUARTA ÂLTf,RAÇÃo coxrnaruAl
NIRE: 412A6422362

continuara sua atividade, com os herdeiroX:'ffiJr:J':"T'n::d;"'1§: ilili; l"X?i.,,!?*inexistindo interesse deste ou do (s) sócios (s) remanescsnto (s) o valor de seus haveres seráApurado e liquidado com base na situação patrimonial da íociedade, a data da resolução,
verifioada em balanço espeoialmente levantado.
Parágrafo único - o mesmo procedimento sená adotados em outros cÍrsos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio (aÍt" 1^0?g e art. 1.031, CC12}AZ)
CLAUSUL'{ DECTMA QUARTA: o administrador dectara Áob as penas da lei de que nâo estaimpedido de exercer a administração da sociedade por lei especial o., "- virtude de tondenação
criminal, ou por se enoontrar sob os efbitos dela, a p"nu quu vede, ainda ,a*por*iu*roã,-ã
acesso a cargo públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suUorni 

"oãssaopeculato, ou cortm a economia popular, ôontra o sistema financeiro nacional, conha normas dedefesa da concorrência, contra as relaçoes de conaumo, fe publicq ou propriedade (art l.0ll par
cc/2002)
CLÀU§ULA TIECIMÂ QUINTÀ: Fica eleilo o fórum da çomarca de Ivaipora * parâná, para oexercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste eontrato
E por estarem assim justos e eontratedor, usrúam a presente alteração em 03 (três) vias

Ivaipora, 02 de Setembro de 2015

IO MARTTNS DA CTNHA
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Este documento foíemitido em o2to6/2016 às í6:05: 12 (horade Brasíria).

CHAVE DIGITAL

flÊt::,1liJf:?,,:ffi sarante qu_e 

",," 
0o",,

emvisoiRri;":;i;":siÍff ;§zlt[írug"'::,*:ti"T.3:lH:t5tr..1,gh,,31
Esta certidão tem a sua varidade até: 24t10t2016às 03:05:2g (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 443011
Código de Controle da Autenticação:

556423í0í51024140625-1 a556423101510241406254 

\A autenticidade desta *:l|#.lxT:ilí,firffi:;§:!:;:H:?H,r",," 
e a quarquer momento \ffiffi {o\_,

ceRnoÃo DE AUTENTTceÇÃo DtctrAL
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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
CêrtiÍicamos que as inÍormaçõês abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial
CUNHA & PRACZUM LTDA. ME

Natureza Jurídica: SOCTEDADE EMPRESÁR|A LtMITADA

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

41 2064223Ê2

Capital: R$ 50.000,00

(crNouENTA MrL REATS)

Capital lntegralizado: R$
(CINOUENTA MIL REAIS)

CNPJ

Í 0.692.055/0001 -63

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

11t03t2009

Data dê lnício
de Atividade

1 1/03/2009

Endêrêço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA CARLOS GOMES.206. JARDIM AEROPORTO. IVAIPORÃ. PR.86.870-000

Obieto Social
COMERCIO A VAREJO DE PNEMATICOS E CAMARA DE AR
coMERC|O A VABEJO DE PEÇAS E ACESSORTOS PARA VETCULOS
TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PBODUTOS PERTGOSOS E MUDANÇAS
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PER]GOSOS

50.000,00

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administradorfférmino do Mandato hlrylg
Nome/CPF ou CNPJ Participacão no capital (R$) Esoéciê de Sócio AdministÍador Mandato

DOUGLAS ANTONIO MARTINS DA CUNHA 25.000,00 SOCTO Administrador XXXXXXXXXX
042.899.41 9.90

GLÁUCTAPRACZUM 25.000,00 SOCTO XXXXXXXXXX

046.767.589.95

Ultimo Arquivamento

Data: 08/09/2015 Número: 20155865498

ALTERAÇÃO
Status

xxxxxxxxxxxxxxxxxxEvento (s): ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME EMPRESABIAL)

coNSoLtDAçÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

I 6/361 1 34-3

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Documento Assinado Digitalmente 06/06/20 1 6
Junta Comercial do Paraná /

Microemprêsa ou
Empresa de Pequeno Porle

(Lei ne 123/20Í)6)

Microempresa

Prazo de Duração

lndeterminado

Situação
REGISTBO ATIVO

CN PJ:77.968. 1 70l000'l-99

Você deve instalar o certificado da JUCE,

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

e informe o número 1636'1 1 343 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias & Pret6êtr1ôdà Rêpública
Cá5a Crvrl

Medrdã Pmvitóíiâ N 2.2m-2.
de 24 de à96to de 2ml.

CURITIBA - PR, 06 de junho de 201 6

www. ju ntacomercial. pr. gov. brrcertif icaq



CUNHA & PRÀCZ,IJIVI LTDA-M
CNPJ : L0.692.055/0001-63

Município de Gândido de Abreu- Paraná

Pregão Presencial n". 3512016

kcl

Em atendimento ao previsto no editaide PREGÃO PRESENCIAL, DECLARAMCIS que

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente

certame

IVAIPORA,

RG90442424

cPF 042.899.4r.9-90

/

{\

4
Cidade:

IToogzoss/oool -6íl
CUNHA & PRACZUM

LTDA. - M.E.
Rua Carlos Gomes,206
m Aeroporto - CEP 86870-000Jardi

L

CUNHA Ê PMüUM IIDA -ME - CNPi 10.692.05510001-63 - !nd.
lvaiporã - PÍ

cunhapraczum@hotmail.com

IVAIPORÃ. PR

Rua Carlos Gomes N: 206 -Eairro: Jardim Aeroporto -CEP 8687Cr000 -

fone: 143134712847 Cel.(43)991G4318 -



CUNE.{A & PR,ACT,IJM LYT}A * M
Ct{ PJ : 10"692.055/0001-63

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Pregão Presencial n". 3512016

DECI-ARAÇÂO OE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUEÍ.JO

PORTE

CUNHA E PRACZUM LTDA, CNP..I/MF no.10.692.055/0001-63, R. CARLOS GOMES, N 206, J.

AERPPORTO, IVAIPORA, 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 benefícios da Lei Complementar
12312006. de 14 de dezembro de 2006.

RG 90042424

cPF 04?.899.4r.9-90

tToogzoss/ooo1 -oíl
CUNHA & PRACZUM

LTDA. - M.E.
Rua Carlos Gomes, 206

Jardim Aeroporto - cEP 86870-000

rvlrpoRÃ - Pn

CUNHA E PRACZUM LTDA -ME - CNPi 10.692.055/0001-63 - tnd. Rua Carlos Gomes N: 206 -Bairro: Jardim Aeroporto -CEP 8687GO00 - Cidade:

lvaiporã - Pr - fone: 143\341?.?.847 Cel.(43)991G4318 - E-mail: ;/
cunhapraczum@hotmail.com 

7 ,a 
({,/

/

DO{JGLAs ANITONIO MAR|TNS DA CUí{iIA
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORTO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

1'ó 
i-ih-

,,{t' 'e trc\
í L)' 'zi \

/f 0,, lJr 'i.t
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\ irtrorica -/''\.*+'Y''

PRIMETRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'
lurenbrçoEs E TUTELAS DA coMARcA DE.toÃo 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 DIGITAL

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

óOitor e privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
.

1ããÀnn""", firmas da Comarca de João Póssoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935i94 - 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 em2311512016 às 08:08:49 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para C. K. YOKOTA MÓVEIS e

"mitiOo 
atrãvés do site-do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçáo Federal em vigor

Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua vatidad e até:2110512017 às 04:23:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 535832

Código de Controle da Autenticação:

360020051 61 539í 90969-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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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

INTERóIÇóÊs írÚrer-es DA coMARcA DE loÃo PEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-s484
httP://www.azevedobastos' not' br

E-mail: cartorio@azevedobastos' not' br

GERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e

õtit* à Érirrtiro de Caiamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuiçáo de.autenticar.e 
.

,ããànÍã.", firmas da cãmarca de João Pêssoa 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 reproduçáo

fiel do original que ," foi ãpr"rentado e neste ato cônfirúó sua autenticidade através do CÓdigo

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

Este documento foi emitid o em 23t05t2016 às 08:07:23 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para C. K. YOKOTA MÓVEIS e

emitido através do siteiô Cartório Azevêdo Bastos, deãcordo com a Legislação Federal em vigor

Art 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 21l0512017 às04,.23:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 535833

Gódigo de Controle da Autenticação:

36002005í 61 539340í 72'1

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

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

\/
qualquer momento
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c. K. YoKorA ruóvers
CNPJ: 04.340.669/0001-83 - l.E: 9058505í-26
RUA ALCIONE BASTOS, í085 - ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
CEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

perflexmoveis@q ma i l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Carta de Gredenciamento

lndicamos o Sr. ERICSON ROSA, portador da cédula de identidade no. 36.513.997-X, Órgão expedidor SSP-SP,
CPF no. 039.418.59943 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, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do
presente Credenciamento.

GuarapuavarlT de Junho de 2016
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Procuração

Por este instrumento particular de Procuraçáo, a empresa C. K. YOKOTA MOVEIS, com sede

na Rua Alcione Bastós no 1085, Alto da XV - Guarapuava/Paranâ inscrita no CNPJ/MF sob no

04.340.66910001-g3 e Inscrição Estadual sob no. 90585051-26 representada neste ato por seu

proprietario o Sr. Chistian ráhai Yokota, portadora da Cédula de Identidade RG n' 6.022.417'0

à ipr n . 726.439.609-63, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr Ericson Rosa

portador da Cédula de Identidade RG n'36.513.997-X e CPF no 039.418.599'43 a quem confere
^u,,pto, 

poderes para representar a empresa C. K: Yokota Móveis perante a Prefeitura do

ú*i.ipio de Cândido dê Abreu - Estado do Paraná, no que se refere ao Pregão Presencial No

351uà,com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive

efetuar visitas técnicas em nome 
-da 

Óutorgante, apresentar e assinar proposta em nome da

Outorgante, apresentar e assinar declarações em nome da Outorgante, formular verbalmente

,rorur"propostàs de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor

,..*ró administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso

administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativo, assinar a Ata da sessão,

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame em nome da outorgante, inclusive assinar Contratos de fornecimento e

demais compromissos.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que se produza o efeito legal'

Guarapuava, l6 de Junho de 2016
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GOVERNO DO PARANA
SEcRETARTA DE ESrAàõ üÀrüousrnn, oo coruÉRclo E ASSUNToS Do MERCoSUL
"-"^TÀ ôóúÊnõtÁL Óo PARANÁ
STSTEMA INTEGRAD9 oÉ ÀurOunçÃO oO REGISTRO MERçANTIL - SIARçO

ceRnoÃo slMPLlFlcADA Páqina: 001/ 001

certiÍicamos oue as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta comercial e são vigentes

na data da sua exPedição.

Data de AÍquivamento
do Ato de inscrigão

15/03/2001

Número de ldentiÍicação do Registro de

Empresas. NIRE (Sede)

41 1 0522705.0

à' Bairro/Distrito' Município' UF' CEP)

RUA ALCIoNE BASTOS, 10q5, ALÍo DA XV, GUARAPUAyA' PR', 85'065{20

=ÃriirrôÃãaôg-t-"uóyq§-çcrú ja-EDoMlNAl{c!ÂDEMADEIR{

Capital: R$ 50.000'00

Obieto
COTI,TÉRCIOVAREJISTADEMOVEISCCOUNATUEXTOSPARAESCRITORIO;
õilEÍiõió vÀRe.llsrn DE MovEls PLANEJAD-o-s;

óó-riÉnóio vrREJlsrA DE MovEIs ESCoLARES;- -
õõilÉiiüõ üaiiÉJióia oÉ ÉõürFÀúeúo§ E stiPRtMENro§ 9E l!!L9lltlJ!-cA;
;üüdiõió üÂHÉlióra oÉ Éõuipau eNros DE TELEFoNIA_E_ c_oM-ut'ücAÇAo;

õõiigriõió vane.ltsu oÉ ARrlcos ForocRAFlcos É PARA FILMAGEM;

õüEiiõiõ üÂiiÉJiiiA OE ÊLÊiNóóOIAESTICOS E EOUIPAMEI'ITOS DE AUDIO E VIDEO;

Situação da EmPÍesa
REGISTRO ATIVOÚttimo Arquivamento

Dala:2710112012

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (S): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

Nome do EmPresário

CHISTIAN KEHDI YOKOTA

ldentidade: 60224170'SSP/PR

Estado Civil: Gasado

GPF: 726.439'609'63

Regime de Bens: Comunhão Parcial

16i3632894

CURITIBA - PR, 09 de lunho de 2016

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

\e
Documento Assinado Digitelmente 09/06/201

Junta Comercial do Paraná ,
óHÊJ:7z.goa. t zolooo1-e9

Você deve instalar o certificado da-JUC/P
www.i u ntacrmêrci el.pÍ. gov .bÍ I ceftrttc4p//

pera verificar a autenticidade acesse www'iuntacomercial pr'got n :ÍLbl1uff.;"..::":lx*;rRúeüenrd'!iio

e inrorme o número 1636328e8 na consurta de Autênticidade {A tffi-;*i:i:lili*, i

Consuuadisponivsl poÍ3odias 
"{aW 

l-\&W#/.1.ê24_deà_eottode200' 
l
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c. K. YoKorA uóvets

CNPJ: 04.340.669/000í-83 - l.E: 90585051-26
RUA ALCIONE BASTOS, 1085 - ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
CEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

perflexmoveis@g mai l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo pnesENClAL no. 35t2016, DECLAMMOS
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

R -'l
043 4066e1000r-83

C, K. Yokota Móveis - ME

! *,oYl tlil':':'l? J 3 H,.,,.

Guarapuavar}0 de Junho de 2016

f- ouanrPuAvA - raneruÀ J t
C. K.

CNPJ N" 9/0001-83
CHISTTAN KEHDI YOKOTA _ ENTANTE LEGAL

RG: 6.022.417 -0 - SSP/PR
CPF:726.439.609-63
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c. K. YoKorA ruóvets

GNPJ: 04.340.669/000í-83 - l.E: 90585051-26
RUA ALCIONE BASTOS, í085 - ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
GEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

perflexmoveis@q mai l.com

Municipio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitaçâo Modatidade: PREGÃO PRESENGIAL No. 35/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa c. K. yoKoTA MÓVEIS, CNPJ/MF no. 04.340.669/000í-83, situada na Rua ALCIONE
BASTOS No 1085 - ALTO DA XV - GUARAPUAVA/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 12312006, de 14 de dezembro
de 2006.

-l
34C66e/o0ol-83

r
04

C. K- Yckoia Móveis'ME
Rua Ai<icne Bastos, 1085

ALTO DA XV ' cEP 85'065'020

L GUARAPUAVA - eeneuÀ J

Guarapuavar20 de Junho de2016

ú

!

C, K.
CNPJ

CHISTIAN KEHDI YOKOTA \E'RESENTANTE LEGAL

CPF:726.439.609-63
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C. K. YOKOTA MOVEIS

CNPJ: 04.340.669/0001-83 - l.E: 9058505í'26
RUA ALCIONE BASTOS, í085 - ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
CEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

perflexmoveis@q mai l.com

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitaçào Modalidade: PREGÃO PRESENGIAL No. 35/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde SaÚde.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 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 expressáo de verdade, firmamos a presente.

.tl: :"i::li,::t;f
Guarapuava,20 de Junho de 2016

Rua Alcicne Baslos' 1085

ÃIrTO DA XV - CEP 85'065'020

L GUARAPUAvA - ennnruÀ 
-l

WIS
1-83

CHISTIAN KEHDI YOKOTA -RÊPRESENTANTE LEGAL
RG: 6.022.417-0 - SSP/PR

CPF:726.439.609-63
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REPUBLICA FEDERATIVA PO BRASIL , " --- jl 
r

"ofrt#3?r'â,Eâ3tiê'"' \*-!-:/FUNDADO EM í888 '\''-":'-t"ir:'d 'y'
pRtMElRo REGlsrRo ctvtL DE NascrnaenrÍó-e'óàriós E PRlvATlvo DE CASAMENTOS,-

r HrenóÉ'ó'e-íí iÚrÉ ús oa couaRcA D E .t oÃo P ESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João PeSsoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484
htto ://www.azevedobastos' not'br

E-maít: cartorio@azevedobastos' not' br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃo DlGlrAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil d.e Nascimentos e

óOito. e Éiúativo ae Cãsamãntós, lnterdições e Tutelas com atribuição de-autenticar.e 
,

r".ànnã."itiiÀas da Cãmàrãà de'João Pãssoa Capitaldo 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 originat que ," di'àpi"ããntadó e neste atoónfinàó sua autenticidade através do código

de Controle e Autenticaçâo abaixo.
O referido e verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23105/2016 às 08:03:27 (hora de Brasília)'

A chave digitalacima, garante que este documento foigerado para C' K' YOKOTA MÓVEIS e

emitido através do siteià Cartório Azevêdo Bástos, deãcordo'com a Legislação Federal em vigor

Art 1o. e 10o. § 1o' da MP 2200101'

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 2íl05t2017 às 04:23:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 535835

Código de Controle da Autenticação:

36002005í 6í 540020391 -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pe??-o-a e a qualquer momento

através do site: httP://www.

CHAVE DIGITAL

SeOO66adb3962oc33c82947ac6790e680f3ec7 2a937 OOi 1 8e4

ooore+aOzozaJoiã7i ó"e6saoO d22d4421ee469cd001 bdedBdbeg3c6cTdl/6ee903021
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PlrocuRAcÂo

Pelo presente instrumento particular de procuração, PONTASUL MÓVEIS LTDA EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0 14.444.22010001-19, estabelecida na Rua Professor Fábio
Fanucchi, 100 - Los Angeles, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, com seu Contrato Social constituido
e datacio em2210812011, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 41207174494, com última
alteração datada de 2310912013, neste ato representado pelo seu sócio RUBENS KRASSINSKI SOARES, portador
da Carteira de ldentidade no 1.277fiA1-§SP/PR, e do CPF no 275.249.309-68, brasileiro, divorciado, nomeia e
constitui seu bastante procurador o Sr. RUBENS EDUARDO KRASSINSKI SOARES, brasileiro, solteiro, portador da
Carteira cie ldentidade no 8.076.666-1/SESP/PR, inscrÍto no CPF sob n0 040.240.839-02, residente e domiciliado a
Rua Minas Gerais, 110 - Bairro Nova Rússia na cidade de Ponta Grossa/PR, a quem confere poderes
especialmente para representar a outorgante junto aos Ôrgãos Públicos FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E
AUTARQUIAS, podendo para tanto, interpor recursos e impugnações ou desistir deles, receber cheques sempre
nominais à outorgante e promover a inscrição no Cadastro de Fornecedores de Materiais para participação em
Concorrências Públicas, Tomada de Preços, LicitaçÕes e Carta Convite, Pregôes Presenciais e Eletrônicos, assinar
contratos, atas e documentos, podendo também ofertar e efetuar lances de preços, rubricar as propostas das demais
licitantes, não podendo substabelecer o presente que terá validade até a data de 31,12.2016.

Ponta Grossa, 04 de Março de 2016.

Reconheço

EPP

SOARES

.249.309-68

Pontasul Móveis Ltda EPP

Rua Professor Fábio Fanucchi, 100 - Los Angeles
Ponta Grossa - PR -CEP: 84071-224

(42\3227 -2121 - pontasul @pontasul.com.br
CNiri: 14.444.22010001-19 - lnsc. Estadual: 905.756a0-05
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ANEXO IV
Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 35/2016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de mobiliários em geral
para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO pnfSENCIAL no.35/2016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Ponta Grossa, 20 de Junho de 2016.

Rubens
CPF

4 444220/ooo1 -1?*i

Sócio PONTASUT AIÓVTS LTDA.

Ruo Prof. Fobio Fonucchi, 100

lWvzn- Ponto Grosso - PR *J

Pontasul Móveis Ltda EPP

Rua Professor Fábio Fanucchi, 100 - Los Angeles
Ponta Grossa - PR - CEP: 84073,-220

(4213227 -2121 * pontasul @pontasul.com.br
CNPJ: 14.444.22010001-19 - lnsc. Estadual: 905.75640-0Yo/



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COIúIERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSIJL

JUNTA COMERCIAI- DO PARANA
slsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REc|STRO MERCAT'JT|L - STARCO

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 001
CêrtaÍicamos que as inÍorrnaç§es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentês
na data da sua er@içâo.
Nome Empresarial
PONTASUL MÓVEIS LTDA- EPP

Natureza Jurídica: SOôIEDADE EMpRÉSÁHÀ LIM|TADA

. -' i'; 
" , .l-.

./,_i- 
.1".i

ii'., 14t i=i
l:?. r t:r.------" n,,\.
\.: i t-:o',ir f , /
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\ '''-'i' ' r'
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Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 20717449.4

CNPJ

t4.44/,.22u@j-19

Endereço Gompleto (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade. UF. CEP)
RUA PROFESSOfl f;Ir$0 FÂNUCC!!.1!9,_:4Ep!M LGS, $FfGELES, 

pOr.'lTA-cROSSA, pR,94.071-220

Obieto Social
INDUSTRIA E COMÉRc|O DE MóVE|S ÍE METÂ1, PEçÀS E ÁRMAÇÕES METÂLrcAS PARA MÓVEIS, ABMÁRIOS,
AROUIVOS, ESTAIITES, PISO, METÁLI9Ó, pOnra PaiLETS, COFRES, MÓVE|S E EOUTPAMENTOS DE TNFORMÁTiCA,
PEçAS E ACE§SÓRIOÊ. DIVERSE§, }..IIóVEIS DE ÍITADEIBÂ E.ESCOLARES E TRANSPORTE BODOVIÁRIO DE CARGAS.

Mieroempresâ ou
Empresa de Paqueno Porte

{Lêi ne í 23/2006)

Empresa de pequeno porte

Frazo ete Duração

lndeterminado

Sócios/Participqçãg noir ......gpital/E§pócie de.§óoio/Administrador/Término do Ídandato
Nomê/CPF ou CI{PJ Pgrticioacão no cepilallE$i Espécie dê Sóciq

â7.000,00 socto

3.000,00 socto

4dm!flstÍador
Administrador

Administrador

Térrninojo
Mandato

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

R UBENS KRASSIN§K| §qANE§

VERA AN]TA MAZUROK

340.664.Í 1 9-91

UltimoArquivamento r:,j

Data: 08/10/20'13 '"
Situação

REGISTBO ATIVO

Ato: ALTERAÇÃO

EVENTO (S): ALTERACAO DE DADOS {EXOTTO N6fi'E EMPRESARíAL)

16/366931-7

eot35-í12.54t'

LIBERTAD SOGUS
SECRETARIA GERAL

Siatus
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

í

Para verificar a autenticidade acesse www.junlacomercial.pr.gov.br
e iníorme o número 163669317 na Consulla de Aulenticidade

Consulta disponÍvel por 30 dias

\^/^? \\<L \
U,/

ctuiF, Áúo io ?Íü(,uor . Documento Assinadc Digttalmenle 1 5/06/2016 ,//'ffi*'*;;-.-'i" " 1-p5sit;â:'.i3ti.'iãf %
tdiF.Áúodà..."tuic4údÀ Documento Assinado Digitalmee,s,<"& {o,dnLÀ Docurrento Assinadc Digttalmenle 15/06/2016 . ,
]ffi"t';ll;;::*"ãJl a-ilÀig?§Bt:',1d,s§.','tr' //

t à,* ,5àr\il 
// 

,
W&XI írec'c. P'ov,§om N" 2loú r,W. -',;;: H;;;i: :'" ;;,:,r " #fi js§"ffi,31:t?,irujf Ê i:".É,),:^3F, Y//

: Data de AÍquivamento do Data de lnício
Ato Gonstitutivo de Atividade

i 13/09/2011 XXXXXXXXXX

Capital: R$ ü0,000,00
(sEssEr.rTA MIL HEAS)

Capital lntegrãlizadq: Ff&' 60.000,00
(sEssE[rA MrL BEÂ|S)

ÇURITIBA - P8, 15 cie junilo dÊ 2tJ1 6
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ANEXO VI
Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/2016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de mobiliários em geral
para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Pontasul Moveis Ltda. EPP, inscrita CNPJ 14.444.22010001-19, situado a Rua
Professo Fabio Fanucci, 100 - Los Angeles, Ponta Grossa/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 benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de
dezembro de 2006.

Ponta Grossa, 20 de Junho de 2016.

Rubens &44220/ooo1't ?*-r"

CPF 2
Sócio

-68
PONTASUT IUÓVTIS LTDA'

or'l/ 
Ruo ProÍ' Fobio Fonucchi' loo

L 84071-220 - Ponto Grosso - PR J /

1/
_/
YUil

Pontasul Móveis Ltda EPP \ I
Rua Professor Fábio Fanucchi, 100 - Los Angeles \ ,/ /- \'

Ponta Grossa - PR - CEP: 84071-220 \ ./ I \
(4213227-212L-pontasul@pontasul.com.br \d t ) \

CNPJ: L4.444.22010001-19 - lnsc. Estadual: 905.75640-05 \ \/ ,/)z'/
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÁO DE SOCIEDADE LIMITAITÀ
D.-|NT^§rII nrrÁrzu,rs rnfl^ \'*PONTASUL MOVEIS LTDA.

Os abaixo assinados BRUNA KRASSINSKI SOARES, brasileira, natural de Ponta
Grossa, Paranâ, solteiÍa, nascida em 0910411986, comerciante, residente e domiciliada em
Ponta Grossa, Paranâ, à Rua: Minas Gerais, n" 76, São José, CEP 84.070-040, Fertadora da
Cédula de Identidade RG sob o n" 8.076.598-3 emitida pela SESP/PR e CPF sob o no

057.077.759-35 e RUBENS EDUARDO KRASSINSKI SOARES, brasileirc, naiural de
Ponta Grossa, Paraná, solteiro, nascido em l2lllll982, comerciante, residente e
domiciliado em Ponta Grossa, Paraná, à Rua: Minas Gerais, no 110, São José, CEP.84.070-
040, portador da Cédula de Identidade RG sob no 8.076.666-1 emitida pela SESP/PR e
CPF sob n" 040.240.839-02 e resolvem de comum acordo, constituir umà,,iociedade
limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I '

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE
A sociedade girarâsob o nome empresarial de PONTASUL IUÓVUS LTDA., tendo sua
sede e foro na cidade de Ponta Grossa, Paraná, à Rua: Professor Fabio Fanucchi, no 100,
Jardim Los Angeles, CEP 84.071-220.

CLÁUSULA II
DA INTEGRALIZAÇÃO N DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
O Capital Social no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em 60.000
(sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, fica distribuído entre os
sócios da seguinte forma:

A) BRUNA KRASSINSKI SOARES, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
integralizados neste ato em moeda corrente do País e R$ 17.000,00 (dezessete mil
reais) a integralizar em moeda corrente do País em 17 (dezessete) parcelas de R$
1.000,00 (hum mil reais) cada uma, sendo a primeira parcela em 301091201 1 e a
última em3ll0ll20l3.

B) RUBENS EDUARDO KRASSINSKI SOARES, R$ 3.000,00 (três mil reais)
integralizados neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
sendo que, todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o conSentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçáo contratual pertinente.
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
PONTASUL MÓVEIS LTDA.

CLÁUSULA III
DO OBJETO SOCIAL ,'
O objeto social da empresa será indústria e comércio de móveis de metal, peças e aprações .

metálicas para móveis, armiários, arquivos, estantes, piso metálico, portã pallets, coii"r,
móveis e equipamentos de informática, peças e acessórios diversos, móveiÀ de madeira e
escolares e transporte rodoviario de cargas.

CLÁUSULA IV
DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
A sociedade iniciará suas atividades em 0l de Setembro de2}ll e seu prazo
indeterminado.
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CLAUSULA V
DOS LUCROS E PREJUÍZOS
Os lucros ou prejuízos que se verificarem em balanços anuais, encerrados ao fim de cada
exercício financeiro, serão divididos ou suportados em partes proporcionais à quota de
capital a qual cada sócio possui na sociedade.

CLÁUSULA VI
DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade caberá aos sócios, BRUNA KRASSINSKI SOARES e
RUBENS EDUARDO KRASSINSKI SOARES com os poderes e atribuição de
Administradores, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como fianças, abonos, u""it"., aval e
endossos de favor e outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à
sociedade, terão poder ainda para representá-la ativa e passivamente, tantoem juízo, como
extrajudicialmente, perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e
autarquias em todas as relações comerciais com terceiros, tais como: aceitar e emitir
duplicatas, assinar recibos e dar quitações, endossar cheques para crédito em contas
correntes da sociedade, movimentação de contas banciirias, assinarem cheques, requisições
de talões de cheques, praticar enfim, individualmente em nome da sociedaàe, todos os atos
de administração necessários e de interesse social.

Parágtafo Único: Cada sócio responderá para com a sociedade e terceiros pelo excesso de
mandato e atos que praticar com violação das leis ou do convencionado neste contrato,
respondendo o infrator pelas despesas judiciais, honorilrios advocatícios, peritos, Àitr*; V
demais custas, assim como pelos prejuízos decorrentes de paralisação ôu diminuição de /\
movimento comercial da sociedade conseqüente de sua atitude L/
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITAD
PONTASUL MÓVEIS LTDA.

CLAUSULA VII
DA REMUNERAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR
O administrador poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título dz ,,pró
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes

CLÁUSULA VIII
DO BALANÇO PATRIMONIAL i

O balanço ou balancete poderá ser mensal, trimestral ou anual e seu exercício social se
encerrará em 3l de dezembro de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial
e o Balanço de Resultado Econômico, e serão efetuadas as apurações dos rêsu,ltaoos com,
observância das disposições legais aplicáveis, que serão divididos ou .suportados
solidariamente pelos sócios.

CLÁUSULA IX
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PERDAS
A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a
um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos
mensalmente aos sócios a título de antecipação de lucros ou adiantamento de resultados
proporcionalmente às quotas de capital de cada um, e os resultados mensalmente apurados
deverão ser transcritos em livro dirírio.

CLÁUSULA X
DA ABERTURA DE NOVAS FILIAIS
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA xI
DA LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade e após a quitação de todo o passivo
contábil, o acervo da sociedade será dividido entre os sócios em valor proporcional ao de
suas quotas de capital. Os sócios estabelecerão entre si, o modo de liquidação ou
dissolução da sociedade, ficando desde o presente momento, estabelecido que os sócios
teúam, nessas circunstâncias, direitos iguais para aquisição de bens dà sociedade,
prevalecendo à melhor oferta.

CLÁUSULA XII
DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SOCIO
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do
sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
DO DISTRITO DE PIRIQUITOS
Dlstrlto de Pirlqultos . Ponta Grossa,/ PR
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
PONTASUI,1UOVBIS LTDA. ;T
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patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimoiiiâI'
especialmente levantado. '

CLÁUSULA XIII
DO FORO
Fica eleito o foro de Ponta Grossa, Paranápara o exercício e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes deste contrato. , 
.

CLÁUSULA XIV
DO DESIMPEDIMENTO ''
Os administradores declaram, sob pena da Lei, de que não estão impedidos cle exercer a

administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional
contra nonnas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.

E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em
três vias.

Ponta Grossa, 22 de Agosto de 201 l.
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ALTERAÇÃo cor.lrRATUAL N" 0t DE SocIEDADB LIMIT,
PoNTAsur, tuóvus LTDA. EPP.

Os abaixo assinados BRUNA KRASSINSKI SOARES, brasileira, nat
Grossa, Paraná, solteira, nascida en 0910411986, comerciante, resiclente fe do
em Ponta Grossa, Paraná, à Rua: Minas Gerais, no 76, São .Iosé, CEP §4.
portadora da Cedula de Identidade RG sob o no 8.076.598-3 erriitida pe[a1§E
CPF sob o no 057.077.759-35 e RUBENS BDUARDO KRASSINSI«Í'.I;S
brasileiro, natural de Ponta Grossa, Paranâ, solteiro, nascido em l2llll1982;.in
residerrte e dorniciliado ern Ponta Grossa, Paraná, à Rua: Minas Gerais, no 110,
José, CEP 84.070-040, pofiador da Cédula de Identidade RG sob no 8.076.666-1 emitida
pela SESP/PR e CPF sob n' 040.240.839-02 únicos sócios da empresa PONTASUL
MOVEIS LTDA. EPP, com sede à Rua: Professor Fabio Fanucchi, no l00, .Iardim Los
Angeles, Ponta Grossa, Paranâ, CEP 84.071-220, registrada na Junta Comercial clo

Paraná, sob o NIRE 41207174494, em 1910912011, e inscrita no CNPJ sob no

14.444.22010001-19, resolvem de comlull acordo alterar o citado instrumento confornre
as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I
DO INGRESSO DE NOVOS SÓCIOS
E adniitido na socieclade, RUBENS KRASSINSKI SOARES, brasileiro, natural cle

Guarapuava, Paraná, divorciado, nascido em 0611011955, indr"rstrial, residente e

domiciliado em Ponta Grossa, Paraná, à Rua: Minas Gerais, n' 76, São José, CEP
84.070-040, portador da Cedula de Identidade RG sob no 1,277 .101 emitida pela
SSP/PR e CPF sob no 275.249.309-68 e VBRA ANITA MAZUROK, brasileira,
natural de Reserva, Paraná, solteira, nascida em 0511211956, industrial, residente e

domiciliada em Ponta Grossa, Paraná, à Rua: Minas Gerais, no 76, São José, CEP
84.070-040, poftadora da Cédula de Identidade RG sob o no 1.727 .353 emitida pela
SSP/PR e CPF sob o n" 340.664.1l9-91 que declaram conhecer a situação econômica e

patrir-nonial da empresa.

CLÁUSULA II
DO DESLIGAMENTO E TRANSFBRÊNCIA DAS QUOTAS
A sócia BRUNA I(RASSINSKI SOARES retira-se da sociedade e neste ato transfere
pôr venda e recebimento em rnoeda corrente do País, pelo valor de R$ 57.000,00
(cinqr:enta e sete mil reais) ao sócio ingressante RUBENS KRASSINSKI SOARES,
57.000 (cinquenta e sete mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma,
perfazendo um total de RS 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) e o sócio RUBENS
EDUARDO KRASSINSKI SOARES retira-se da sociedade e neste ato transfere pôr
venda e recebimento em nroeda corrente do País, pelo valor de RS 3.000,00 (três mil
reais) a sócia ingressante VERA ANITA MAZUROI(, 3.000 (três mil) quotas no valor
de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo um total de R$ 3.000,00 (três n-ril reais)
sendo qLre os sócios BRUNA KRASSINSKI SOARES e RUBENS EDUARDO
I(RASSINSKI SOARES, neste ato, dão plena e total qr"ritação das quotas verrdidas,
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N" OI DE SOCIEDADE LIMITA
PONTASUL MOVEIS I,TDA. EPP.

crÁusula ur
DA DrsrRrnurçÃo Do cAprrAL
O capital social e de R$ 60.000,00 (sessenta rnil reais)
mil) quotas de valor norrinal R$ 1,00 (hr-rm real) cada
corrente do País, assim subscritas:

A) RUBENS KRASSINSKI SOARES, 57.000 (cinquenta e sete n'ril) qr"rotas,

perfazendo um total de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete n'ril reais).
B) VERA ANITA MAZUROK, 3.000 (três niil) quotas, perfazendo r:m total de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

CLÁUSULA IV
DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade caberá aos sócios RUBENS KRASSINSKI SOARES e

VERA ANII'A MAZUROK, con'r os poderes e atribuições de Administradores,
autorizado o Llso do nome empresarial individuralmente, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem couro fianças, abonos, aceites, aval e

endossos de lavor e outros documentos análogos que acarretem responsabilidade à

sociedade. terão poder ainda para representá-la ativa e passivamente, tanto ern juízo,
conro extrajuclicialmente, perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais
e aurtarquias ern todas as lelações comerciais conr terceiros, tais como: aceitar e emitir
duplicatas, assinar recibos e dar quitações, endossar cheques para crédito em contas
correntes da sociedade, movimentação de contas bancárias, assinarem cheques,
requisições de talões de cheques, praticar enfim, individualmente em nome c1a

sociedade, todos os atos de administração necessários e de interesse social.

Parágrafo Unico: Cacla socio responderá para com a sociedade e terceiros pelo excesso
de mandato e atos que praticar com violação das leis ou do convencior-rado neste
contLato, respondendo o infrator pelas despesas judiciais, honorários advocatícios,
peritos, árbitros e demais custas, assim como pelos prejuízos decorrentes de paralisação
ou diminuição de movimento comercial da sociedade conseqlrente de sr"ra atitude.

CLÁUSULA V
DO DESIMPEDIMENTO
Os administradores declaram, sob pena da lei que não estão in-rpediclos de exercer a

administração da sociedade, por lei especial oLr em virtude de condenação crimirral, ou
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subonro. 4sd
LILO Contabilidade, Consultoria e Auditoria

RLra Rio de Janeiro, 1027, Nova Rússia, CEP: 84.070-060, Ponta
www. l i locontabi l idade.conr.[:r atendirrento@l i locontabi l idade.cor.n.
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ALTERAÇÃo col{rRA'r.yA_!I".gl DE socIEDADE LrMrrAD Au\-- _[= i)
PONTASUL MOVEIS LTDA. EPP. **.}sJç;.'411..--,.

corlcussão, peculato, oLl contra a economia popular, contra o sistema
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de co
pública, ou a propriedade.

CLAUSULA VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais que não colidirenr
terrnos desta alteração.

E por estarem jr"rstos e contratados assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Ponta Grossa, 23 de Setenrbro de 2013 .

RUBENS OARES

RUBENS EDU SSINSKI SOARES

liWãIi{ET^
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BRLNA.KRASSINSKI SOARES
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LILO Corrtabilidade, Consultoria e Auditoria
Rua Rio de Janeiro, 1027, Nova Rússia, CEP: 84.070-060, Ponta Grossa - PR
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DI§TRIBUIOORA DE ARTIGOS DÊ PAPf;LARIA LUNARDELLI LTDA. ME

sEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls. 01/09
ÇhiPJ 20.595.374/0001 -04

Í,llRE 41297892532
PEqftO JgSE DE FREITAS, brasileiro, nâtural de LunardellÍ, Estado do

Paraná, casado, com regime de çasaments de comunhão parcial de bens,

maior. nasçiclo etr 27 de Março de 1978, empresário, portador do CPF'

016.829.73S.64, e cta cêdula de identidade RG-PR 6.S87,012-7; expedida peto

rnstitr,rto de icientiÍicaçâo do Estado do Faraná, emitida em Curitiba - PR, em

3ütO7 t1993; residente e domiciliado na Rua, Minas Gerais, 950, térreo, centro

etn Lunardelli - PR, CEp. 86.935-CI00 e HAJB"ICIA FRANÇA,I=UZETE DE

FREITA, brasileira, natural de Lunardelli, Estado do Paraná, casada, com

reginte de casamenlo de comunhão parcial de bens, nascida em 02 de

Dezenrbro cte 1980, empresária. poftadora do CPF. 032.246.599-04 e da

il,::rjiita de LJentidade RG-FR, 7.575"17ü.2', eNpedida pela Secretaria de Estado

de Segr:rança Publica do Estado do Paraná em Curitiba FR, ern 03/1212014;

residente,e domiciliada na Rua Minas Gerais, 950, térreo, oentro, em Lunardelli

- PR, CEP 86.935-000; únicos socios côrnpon:entes da sociedade empresaria

que gira sob nome empresarial de PI§TRIBUIDCIRA DE ARTIGOS DE

TAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME, COM §EdE'ftâ RUA M|NAS GETAIS, 950.

csntrrr em Lunardelli - PR, CEP 86.S35-0Ü0; consoante ao Qontrato social

clevidamente arqulvado na MM. Junta Cornercial do Estado do Paraná sob Nu

412ü7892532, por despacho ern sessão do :dia Ü2 de julho de 2A14 e

posteriormente sua uttima alteração contratual devidamente arquivada na MM.

Jr,rnta Comercial do Estado do Paraná sob no 2A&7517672 por despacho em

sessáo do dia 3011212014.

§.WlAsoçiedadegirasobonomeempresarialde
ptsTRtBUlpoRA DE ARTIGC;§ DE PAPELARIA LUNABtrEL.LI [-TDA; lUlE

CfAUSUI.A SçqU§pg: A sociedade tern sede e fora na Rua Minas Gerais'

95ü, tôrreo, centro, em Lunardelli - F'R, CEP 86.935-000'

CLASUI-A TERCEIRA: O objetivo social é de:

ffiVAREJtsTA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA;

4761-OIO1 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS;
4?§1-Ü/02 COMERCIO \IAREJISTA DE JORNAI§ E REVISTAS;

4i63-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRlNAUEDOS E

RECREATIVOS;

,ftNrÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do PÀnÀNÁ - SEDE

cERIIEIco o REGIsERo F'v 25/o2/20L6 10,?1-!oP N" ?91!q911!20'
ãiôróõóio, 16061?820 DE 22/o2/2oLe' cóoreo DE vERrFrcÀÇÀo:

PR160617820. NIRE: 41207892532'
óiérnreurooRÀ DE ÀRÍrcos DE PÀPELÀRrÀ LUNÀRIDELLT LTDÀ - ME

ARTIGOS ] /

{

ú

Libertad Bogus
spcnrriÁnrn esRÀr

cuRrrrBÀ, 25/02/20L6
wu . emPresaf acil . Pr . gov ' br

fica sujeito à comPlovação -de sua -autencidadeÀ validadâ d.s!o dqêuírênto, sê imPresso, noa reepectivoa Portais



DISTRIBUIDORA üE ARTIGOS NE PAPELARIA LUNARDELLI LTPA'ME
§EGUNDA ÂLTERAÇÃO COTTRATUAL Fls, 02109

c NPJ 2ü,595.374/0Ú01 -04
NrRE 412078s2532

4762-8/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS;

4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGCIS DE CAMA, MESA

BANHO,
4754-T fiZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGoS DE COLCHOnRIA;
4TB1-4n0 covrÉncio üÀnrJlSTA DE ARTIGOS Do VESTUÂRIo
AÜESSORIOS:
4789-0/07 COMÊRüIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

iirt1fr*'3à**o"*o vAREJtsrA DE ourRos AR,cos Dr uso
PESSOAL É DOMESTICO;
4782-2t01 COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
4772-5rc0 COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE

PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
4721-11CI4 COMERCIO VAREJISTA DH DOCES, BALAS, BOMBONS E

SEMELHANTES;
4782-2fi2 COMERCIO VAREJISTA DÊ ARTIGOS DE. VIAGEM;

4732.6100 COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
8Ü2O.OIOO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

SEGURANÇA;
4756-3/CIÜ CCIMERCIO VAREJISTA
MUSICAIS Ê ACESSÔNIOS;

E§PECIALIZADO DE INSTRUMENTOS

Z7#i,"'i't-';.'.
.t r-'

tr'i'"/§€-í\
\R'4*z

E

E

4757.1100 COMÉRCIO VAREJI§TA E§PECIALIZANO DE

ncÉssónros pARA ApARELHOS ELETRCIELETRONICOS
DOMESTICO, EXCETO INFORMATIÇA E COMUNTCAÇÃO;
821s-9/01 FOTOCOPIAS;
1822-9/01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO E PLASTIFICAÇAO| _

4741-sto0 COMÉRCIO VAREJI§TA DE TINTAS E MATERIAIS PARA

PINTURA;
4330-4/CI4 SERVTÇCI§ DE PINTURA DE EDIF|CIOS EM GERAL;

aiaa-oÃt coúgncro vAREJtstn nr FERRAcENS E FERRAMENTAS;
qtqq-lint coúencto VAREJTSTA DH MATERIAIS HIDRAULICoS;

attz-lrcl conarncto vAREJtsrA Dr MERCADoRIAS EM GERAL, coM
pnf n*ri,ltf.tnruClA DE PRODUTO§ ALIMÊNT|CIOS - MINIMERCADOS,

ÍvIERCEARIA;
478S.0/05 COMERCIO VAREJISTA NE

DÜMISSANITARIO§;

PRODUTOS SANEANTES

PEÇAS E

PARA U§O

/

À vafldadc dêstê doÊumênto. sê impres

\
\ ,/'ã/l

,^\

JrrNTÀ coMERcrÀr Do EsrADo Do pÀRÀNÁ - .EDE L--- t 
/

;iâláEãi3,",:ã:l;ãâ3 #1jji31i,i3i:'3à31"3"8'%illi3Íêí3?' //
3llilfàJi33#lf;íi333'3í'3i;"'o*'o LLNÀRDELLT LrDÀ - ME //

Libêrtad Bogus l//
sscn.Eti(Rtl eeRÀr, l/

clrRrrrBà" 25/O2/20L6 t'
www. emPresafacil' Pr' gow'br

so, fica sujêito à comPlovação-de sua-autencidade nos rêsPectivoa Portais'
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNAREELLI LTDA - ME ''\;:. :;1f---:?
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls. 03/09 '',.*: '.':',::y
cNPJ 20.595.374/0001 -04
NIRE 4í207892532

4751-2101 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;
4763-6102 CÜMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO§ ESPORTIVOS;
8219-9/9s PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINTSTRATIVOS;
47Bg.O/99 COMERÇIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS;

§ERVrÇOS

nljq
,4

/,

4755.5102 COMERCICI VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
4723.7 rcO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
4F30-7/03 CCIMERCIo A VAREJO DE pEÇAS E ACESSÔnIOS NOVOS
PT\RA VEiCULOS AUTCIMOTORES:
61 90-6/ee ourRAS ATTVTDADES DE TELECOMUNICAÇÔES;
1813-0i99 IMPRESSÃO OT MATERIAI- PARA OUTROS USOS
4753-9/OO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMESTICOS E EQUIP'AM NTOS DE ÁUDIO E VIDEO
tzzl-StCIz INSTALAÇÃO r MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
cüNDrülohrADo, DE VENTTLAÇAO E REFRIGHRAÇÃO
4754-7 fi1 COMERCIO VAREJ]STA DE MÓVEIS
8211-3100 SÊRV|çOS COMBINADOIS pf ,, E§cR,lToRlo E APOIO
ADMINISTRATIVO
CLÂUSULA 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

irrtegralizado em nroeda corrente do Pais, fica assim distribuÍdo entre os

socios:

'i 'siiLÃ-üui 
Pelos

e FATBIÇIA FRANÇA. LUZETE DE

frygfasiorn poOeres e atribuiçÕes de administrâd,orês autot'izados ao uso

do noíie empresarial, vedado, no entanto em ativ[dades estranhas ao interesse

social ou assunrir obrigaçôes veja enr favor de quatquer autorizaçâo dos

cotistas ou terceiros, bem tomo onerar ou alienar bens imoveis da sociedade,

seil'r autorização c.los outro§ soc'ios (art.gS7, Vl; 1,013, 1'015 e 1.064,

cü12üü2).

§óc'ro Quotas % Capital

PEDRO JOSE DE FREITAS 5.000 50,00% 5.000,00

PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FRHITAS 5.000 50,00% 5.0ü0,00

TOTAL 10.000 1 00% '1CI.000,00

Y\
JI,NTÀ COMERCIÀI DO ESTÀDO DO PÀRÀNÁ - SEDE

CERTITICO O REGISTRO EM 25/02/2OL6 LO:21 SOB N" 2OL6O6L782O'
PROTOCOLO: 160617820 DE 22/02/20L6. CÓDrGO DE VERTATCÀÇÀO:
PR160617820. NIRE: 41207892532.
DISTRIBUIDOR,A DE ÀRITIGOS DE PÀPEIÀRIÀ LUNARDELLI LTDÀ - ME

Libêrtad Bogus
sacnnri(nra csRÀr

cuRrrrBÀ, 25/02/2Ot6
rwn. empresafacil . pr. gov. br

JUh{IÀ CO/r{ERCIÀL
DO FÀÊÀi!'}T

À walidade daltê dqcuÍrênto, sê imprêsso,- ficâ sujêito à comprovaçâo-de sua-autencidade nos roaPoctivos Portâis'



DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI
§EGUNDA ALTERAÇÃO COTTRATUAL Fls" 04109

cN p..t ?0.5s5.374/0001 -04
NrRE 41207892532

LrDA - ,Tt --É-1;

CLAU§ULA SEXTA, Os administradores declaram, sob as penas da lei, de

@didosdeexerceraadministraçãodasociedade,porlei
especial, ou em virtude de condenaçâo crinrinal, ou por §e encontrar sob os

efeitos dela, a pena que vedê, ainda qUe temporariamente, o aCeSSo a CargOS

glLrblico, au por crlnre falimentar de prevaricação, peita ou suborno concussão,

lreculato ou contra a eüonomia popular.contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da,concorrência, contra as relações de consumo,
Íe pública, ou a propriedade. (art. 1.011 parágrafo 1o e20' CC/2002).
CLAU§ULA SETIMA, Em cons-onância com o que determina o artigo 2"031, da

Lei núúãt10-4Ó6i2O02, os sácios RESÕLVEM, por este instrumento, atualizar
e consolidar o contrato soeial, tornando assim sern efeito, a paüir desta data,

as cláusulas e condiçÕes contidas no contrato social primitivo e demais

alteraçÕes contratuais que, adequado as disposiçÕes da referida Lei numero

1ü.406/2002, aplicáveis a este tipo sooietário passa a ter seguinte redação.
DIsTRIBüIDORA DE ARTIGoS DE PApELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUÂL Fls. 04/0s
cNPJ 20.5s5.374/0001 -04
NIRE 41207892532
c0N§oLtüAÇÃo

pfgmq Jq§E üE FREITAS l>rasileiro, natural de Curitiba Estado do Paraná,

casado, com regime de casamento de comunhão parcial de bens, maior'

rrascido em 27 de Março de 1CI78, ompreoário, portador do CFF. 016'829,739-

64, e da cêdula de identidade RG-PR 6.887.012-7', expedida pelo instituto de

identificação do Estado do Paraná, emitida em Curitiba - FR, em 03i 1?12014:

residerrte e domicitiado na Rua Minas Gerais, 950, térreo, centro em Lunardelli

PR, CEP. '86.93§-ü00 e FATRI-CIA FMNÇA LU,IETE DÉ FREITAS,

brasileira, natural de LUnardelli, Estado do Paraná, casada, com re§ime de

casamento de conrunhâo parcialde bens, nascida em 02 de Dezembro de

1980, empresária, portadora do CPF. 032.246.599-04 e da Cêdula de

tcterrtidade RG-PR, 7.575.17O-2. expedida pela Secretaria de Estado de

s*gurança Publica do Estaoo do Paraná em Cur:itiba PR, em 03/1U2A14',

resicl*nte ê clomtciliada na Rua Minas Geraís., 950, terreo, centro, em Lunardelli

PR, CEP 86.935-000; únicos socios componentes da sociedade

empresaría que gira sob nome empresarial de DISTRIBUID-ORA DE

ARTIGoSDE IIAPÊLARIA LUNARDELLI LTDA - ME, com sede na Rua

í

JT'NTÀ COMERCTÀI, DO ESTÀDO OO P.ENEITÁ

CERTIFICO O REGISTRO r,II 25/02/2OL6
PRorocol,o: L6O6L182O DÉ 22/02/2OL6'
PR16O61?820. NIRE: 4L2O1592532.
DISIRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPEI.ÀRIÀ

Libertad Boglts
sncnsrl(Rrn csRÀL

ctRrTrBÀ, 25/O2/20L6
wmr. emPresafaci.l . Pr. gov. br

fica sujeito à comProvação -dê sua

- SEDE

autsêncidadê

LUNÀRDELLI

{

YJ
10:2? soB N" 20150617820.
cóorco on venrrrclçÃo:

LTDÀ - ME

À validadc drat,e documento, se impresso, nos rastEêtivos Portais.
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SEGUNDA ALTERAÇÃo coNTRATUAL Fls. 05/09
CNPJ 20.595,374/0001-04 'r: *;-,Ç-./
NIRE 41zatlg2532 "t:'j.:",r

Minas Gerais, 950, centro em Lunardelli - PR, CEP 86.935-000; consoante ao

contrato socÍal devidamente arquivado na MM" Junta Comercial do Estado do
Paraná sub No 412CI7892532, por despacho em sessão do dia 02 de julho de

2014 e posteriornrente sua última alteração contratual devidamente arquivada
na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob nq 20147517672 por

despacho ern sessão do dia 3O11UZAM.
CLÁU§ULA PRIMFI,AA, A socledade gira sob o nome empresarial de
plsTRlBUlpoRA pE ARTlqips DE PApELARIA LIJNARDELLI,,I-TDA * ME

CLÁUSULA SEGUNIIA, SEDE É FORO: Asociedade tem sede e foro na Rua

Minas Gerais, 950, centro, Municipio de Lunardelli- PR, CEP. 86.935-000.

cLÁU§uLA TERGEIRA: O objetivo sooial ê de:
4761-OIO3 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
4761-O/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO§;
47Ü-Afi? COMÊRCIO VAREJISTA DE JORÍIAI§ Ê REVISTAS;
47fi3-G/01 COMERCIO VAREJISTA ÜE BR]NQUEDOS E ARTIGOS
RTCREATIVÜS;
4762-8100 COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, ÇDS, DVDS E FITAS;
4755.5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DT ÇAMA, MESA E
BANHO;
4754-7Igz COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÜOLCHOARIA;
4781-4/OO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E

ACESSÓRIOS;
47Bg-O/07 COMERCIO VAREJISTA
ESCRITORIO;
4759.8/99 COMÉRCIO VARÊJISTA DE
PESSOAL E DOMESTICO;
47 B2-2tO1 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
4772.5N0 COMERCIO VAREJI§TA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE

PÉRFUMARIA E DE HIGIENE PÊSSOAL;
4721.1fiq COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E

SEMELHANTES:
4782.AA2 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGO§ DE VIAGãM; ,/
4732-6100 CCIMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; /

//

Yn
J.NTÀ co'ERcrÀr Do EsrÀDo oo panelÁ - 

'EDE 
\ 

\

rl
CERTIFICo o REGISTRo EM 25/O2/2OL6 LO:21 soB N" 2OL6O6|782O I /
PROTOCOLO: 160617820 DÊ 22/O2/20L6. CÓDrGO DE VERrFrcÀÇÀo', I /
PR160617820. NIRE: 4L207892532. /11 /
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGO§ DE PÀPELÀRIÀ LULIÀRDELI'I LTDÀ - ME / T /

Líbêrtad Bosus Z lí I
spcnsrÁRta ceRAL q-' yU

cuRrTrBÀ, 25/02/2015
m . empresafacil . Pr . gov. br

DE EQUIPAMENTOS PARA

OUTROS ARTIGO§ DE USO

À validadc dqlte doCumento, sê impresso,- fica sujêi.to À Comprovação.dê sua-autencidade nos Íê6Pêctivoa Portais'



NIRE 41207S92532
8O2O-O/OO ATIVIDADES DE

SEGURANÇA;
MONITORAMENTO DE SISTEMA§ DE

47s6-3/oü coltÉRclo vAREJISTA ESPECIALIZADO t]E INSTRUMENTOS

DH FRODUTO§ SANEANTES

4751-2/Ü1 COITIÊNCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DÊ ÊQUIPAMENTOS

[§!?â',i %ifiP§3ã'otjo*=J*rA EspECrALrzADo DE PEgA ,^F
nJÉs§Onros pARA ApARELHCIS ELETRoElernÔntCos PARA USo

DóMÉSí1óó, rxcrio rr'rroRMATtCA E coMUNICAÇÃg;
8219-9/01 FOTOCÔPIAS;
11z2-gto1 SERVIÇOS DE ENCADERNaçÃO É PIASTIFICAÇAO;

4741-stoo conrÉnCrõ-vndEJ. TA Or TINTAS E MATERIAI* PAR'A

PINTURA;
aI:o-q,,oq SERVIÇCIS DE PINTURA PE EDIFICIOP,EM GãRILJ-- ..
qvll-ülot corvrdnao vnnr..usTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

ii+q orós c-oüÉncto vAREJlsrA DE MArERlAls HlDRAULlcos:
4712-1100 COrvrÉnõlo VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM

pnrnôúruar'rCr,q-or pnóouros ALlMENTictos - MINIMERCADoS'

MERCEARIA;
478ü-O/05 COMÉRCIO VAREJISTA
ÜÜMI§§ANITARIOS;

E SUPRIME.NTOS DE INFORNAAICA;
+zoã-Oroz cOMÉRC1 VAREJISTA DE ARTIGoS ESPORTIVoS;

B21s-s/ee pnr,'ÉnnnÇÀó DE D6CUMENT6S E SERVIÇoS

ESPEC IALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS;
+zag-olss coMERe lo VAREJISTn DE OUTROS PRODUTO§;. .. " ^
;;ãã 5;ó, õór',rÉncto vAREJtsrA DEAnrlcos DE ARMARINHo;

4723.7100 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
4s30-7/03 CoMÉàtib s vAREJo DE PEÇAs E ACESSÓRIO§ NOVCIS

(

{

PARA VE|CULOS AUTOMOTORES; -
61 90-6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNIcAÇoE-s;
1813-CI/99 IMPRE§§ÃO NT MATERIAL PARA OUTROS USOS
q;sã-g,,so cóürncro vAREJlsrA ÊsPECl LlzADo

ÉlÉiRõDorvredlôos É ÉoutpnnaENros DE AUDIo E víDEo
43zz^3 t oz I N sTALÀÇÂoI-MÁr'r u_rgNÇÃo oE s ISTEMA§ C E NTRAI S D E

coNDlcloNADo, OL VrrurlLAÇAO E nrrntcERAÇÃCI

JUÀITÀ coMERcrÀr Do EsrÀDo oo pmawÁ - 'EDE \,
CERTIEIco o RBGISTRo Et't 25/02/20t6 lOz'21 soB N' 

'O"O6!'O'

ffi*ç,ãl$ff i:kil3:#rl#1;lá33i::,:"'"ffiiJ.I"::;
l'-'ffi'ffi§ü*l ,làH;iii^"EgIi,. L

"-"1!liil3âi^?"!'o'?!'12!l''"'
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À validadê dê.tê doFussnto, se itrPreaso, fica suieito.? conPT?YaÇão.de sua-autencidadê noa resPectivos portais'
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DrsrRrBUrDoRA DE ARTrGos DE pApELARTA LUNARDEutT rrnn - úÊ ) J:.i

sEcuNDA nlrennÇÃo coNTRATuAL Fls, 07/09 "lÇ;,;,.*f":;'
cNpJ 20 595 :t7Ál0fln1-nâ ''{...-,- 'jc NpJ 20.595.374/0001 -04
NtRE 41207892532

4754-7Íü1 COMERCt0 VAREJTSTA DE rrlÔVrtSa21l*3;fiA SERVTÇOS
COMBINADoS DE escnlrÔRlo E AFoIo ADMINISTRATIVo
Ct-ÁUSUm OUAffIA O capitat social de R$ 10.000,00 (Dez mit Reaisi,
dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de RS 1,00 (Um Real) cada, totalmente
integralizado em moeda corrente do País, fica assim distribuido entre os
socios:

i rvrr\L J tv.vv\,, I tvLr/u I tv.U\.ruÍL,
.CLÁÚ§ s em t0 de Julho de

2.014 e ser prazo de duração ó indeterminado.
CLÁUSULA §EXTê, As quota são indivisíveis e não poderâo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o oonsentimento do outro sôcio, a quem fica
asseEurado, em igualdade de condiçôes e preço direito de preferência para a
sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a eessão delas, a
alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)
CLAUSULA SETIMA A administração da sociedade caberá ao sócio "PEDRO
JOSE DE FREITA e PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITA§" com os
poderes e atribuiçÕes de adrninistradores autor,izados ao uso indÍvíduaÍ 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 como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sêm
autorização do outro socio. (artigos 9S7, Vl; 1.013. 1.015, 1.064, CCi?002)
CLÁU§ULA OITAVA, Ao término da cada exercicio social, êín 31 de
dezembro, os administradores prestarâo oontas justificadas de sua
administraçâo, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial

e do balanço de resultado ecônomico, câbendo aos soeios, na proporção de

suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. '1.065, CC/2002)
CLAUSULA NONA, Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio
social. os socios deliberarâo sobre as côntâs e designarão administrador (es)

quando for o caso. (arts. 1071 e 1072, § 2o e art. 1.078, CC|20O2).

EsrÀDo oo p.auxÁ - sEDE

CERTIFICO O REGTSTRO EM 25/02/20L6
PRoTOCOLO: L6O6L782O DE 22/O2/2OL6.
PR160617820. NrRE: 41207892532.

10:27 soB N" 20160617
cóorco DE vERrFrcÀÇÃo:

DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPEI,ÀRIÀ LUÀIÀRDELLI LTDÀ - ME

Libêrtad Bogus
spcnsriiRta erRÀr

cuRrrrBÀ, 25/02/2OL6
ww. empresafacil . pr. gov. br

fiêa êujêitô à conprovaçáo de sua

{

((

\

/

__--_v-_lnLl
lruxrrcoqrnctllI ooe,uil'tr'. I

§ocio Quotas o/a Capital
PÊDRO JOSE DE FREITAS 5"000 50,00% 5.000,00
PAIflCT-FI*T çA LYTE:5 P§JR§iI$§
TOTAL

5.000
10t000

50,,00Õ/o
'100o/o*-

5.000,00
10^000,00

À validadê daftê dgcuesnto, sê imp!êsso, autencidade noc raaPêêtivôs Poltâis



DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA.
SEGUHDA ALTERAÇÂo cor*ITRATUAL Fls. 08/09

g-: i

c NPJ 20.595"374/0001 -04
NrRE 41207892532

C_L,AU§UL,,A DECIMA: A r,esponsabilidade de cada socio é restrita ao valor de

suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do

capital social. (af,. '1 .052, CCl2002).

CLAU§ULA DÉC,tUlA H,Rllt{lqlilA, Os sÓcios: Poderão de comum acordo, fixar

umA retirada mensal, a titrrlo de "pro labore", observadas aS disposiçÕes

reg u lamentares pertinentes,

cLA§ULA DECIMA*SEGUNDA, Falec,endo ou interditado qualquer socio, a

sociedade continuara suas atividades com herdeiros, suces§ore§ e o incapaz'

Nâo sendo po-ssível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sÓc-io(s)

relnanescenLe(s), o valor de se-us haveres será e liquidado com ba§e na

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço

especialnrente leva ntado,

Parágrafo unico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em

que a sociedade se resolvâ ern relaÇão â sêu socio (art' 1'28 e art' 1'031'

cct20a2)
CLAU§ULA DÉCllIflA ÍERfiElRA, O administrador declara, sob as penas da

lei, de que nâo estão impedidos de exercerem a adrninistraçáo da socledade,

por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem

sob efeitos dela, a penâ que vede, ainda que temporariamente, o acesso A

cãrgos públicos; ou por crirne falimentar de prevaricação, pêita ou suborno,

concussâo, peeulato, ou contra a eeónomía popular, contra o sistema financeiro

naçiorral. contra norrrlas de defes-a da çoncorrência, csntra as relaçÔes de

coRsur"Ilo, fé publica, ou a,propriedade. (art. 1"011, § 1* CC?OAZ\'

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA, Os sócios poderão de comum acordo, abrir e

fechar ou outra dependencia, mediante alteraçáo cÔntratual, assinadâ por

todos os sócios.
C1-AU_§!,LA..pÉçIMA ÊUINTA: Fiea eleito o toto da comarca de §âo Joao do

lvai - Paraná para 0 exercicio e o cumprimento dos direitos e obiigaçÕes /
resultantes deste contrato. 

' - --.'. ' 
//
I

JultrÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo oo pm-aNÁ - sEDE

cERÍIFIco o REGISTRo EM 25/o2/20L6 Lo:.21 soB N" ?9L-9!jL-.!120piorocoror 16061?820 DE 22/o2/2ot6. cóoreo DE vERrFrcÀçÀo:
PR160617820. NIRE: 41207892532.
DISTRIBUTDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LI'NÀRDELLI LTDÀ - ME

Libertad Bogars
spcnsri(Rrn eeRÀr

cuRrTrBÀ, 25/02/20L6
mw. empresafacil . Pr. gov. br

.il
i{

D

JUHII COrrÁEFClAt
úo ÊAfi,Af.Ilf

À validad. daaBô doêut§anto, nos rcPactivos Portals.



DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls, 08109

cNPJ 20.595.374/0001 -04

NIRE 41207892532
E por estarem assim ju§tos e contratados, levram, datam e asEinam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma'

aneiro'de 2016

PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITAS

JultrÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do PÀRÀltii - SEDE

cERTIFIco o REGISTRo Étt 25/02/zOLe rOl!],!oa N" 20160617820'
pRorocol,o: L6o6L182o íi zá'toz'tzot6' cóDrco DE vERrFrcÀÇÃo:
PR16O61?820. NIRE: 41207892532'
DrsrRrBUrDoBÀ or enrrós DE PÀPELÀRrÀ LLNÀRDELLT LTDÀ - ME

Libertad Bogus
sgcREri(Rre cnRÀL

cuRrrrBÀ, 25/02/2OL6
rwtr. empresafacil.Pr. gov -br

{

,/

v

O JOSE DE FREITAS

À validadê da!!ê dccumanto, c. itÍlP!êeso, fica sujêito à comprovação -de
sua êutêncidade noa rqrPêclivot Portais'



DÍSTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARíA LUNARDELLI LTDA _ MEcNpJ20.595,374/0001-04 TNSCRTÇÃóESTADUAL90.66B.467-57
EMAIL patriciaf lÍr.eitas@hotrnail,com

T

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:

DISTRItsUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA MÊ, firma estabetecida
na rua MINAS GERAIS no 950, na oidade d.e,LU,NARDELLI, Estado PARANA, inscrita no CNpJ
sob no 20.595 374/00u-aq, com seus atos arquivados na JUNTA cooMERCTAL Do
PARANA * AGÉNCIA- NACÍONAL DE IVÁIPORÃ SOb NO 20147517672 dO diA 3011212014.
neste ato representâdâ por seu socio gerente. PEDRO JosE DE FREITAS, BRASILEIRO,
CASADO, EMPRESÁR|O, CpF no 016.829,739-64, Ceduta de ldentidade nô 6887.a12_7,
ssPPR resideinte e domiciliado na rua MINAS GFRAI§, no g50, na cicjade de LUNARDELLT
Estado do PARANA

OUTORGADO:

NERTON CORDEIRO; BRASITEIRO, SOLT:EIRO, VENDEDOR, CPF

cêdula de ldentidade n"4.1 01 .777 -s ssppR residenre e

APARECIDA DALCOL No 164 na -cidade rre LUNARDELLT,

OBJETIVO e PODERES:

n" 556.853.669-49.

domiciliado na RUA

Estado do ?arana

For este instrumento particular e na r.nelhor forma de d'ireito, a outorgante nomeia e constitui
seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de. promover a participaçáo da
outoígantê em lícÍtaçóes:públicas, ooncordar com todos os seus terilos, ãssistir a abertura eJe

propostas, Íazer impugnaçôes, reclamaçôes, protestos e recursos, fazer novas propostas,

rebaiXar preÇos, conceder descontos, pretar cauçâo, levantá-las, r:eceber as importâncias

caucionadas ou depositadas, tr.ansigir', desistif e praticar todos os atos necessários ao

cumprirnento do 'presente nrandato, cqnstituir pr:ocurador com :pocleres 'ad judicia' e

substab.elecer com ou sem reserva de podergs.

Lunarrielli, 20 de março de 2015

),

Nome; Pedro/.,
/ t''

1_-ÊPF 016.82

Rua minas gerais, 950 térreo - centro -

I

ó\
iru§m_E

it tuE,b@,ês€r6do. @i,Íe,idó,85r. aro o d;Boé 4,oadê- oot, td

21 -1 i Aa,3: 01 I 091201 5 1 2:54 :

, /'->] S€lO Digilal de FiscalizaÇáo li'po NorlÍlat C: ACASISO6-279I;

,",.uW^,"^*.,,,,-contims a"o.Y'J8'J3''"'#ir$lÊ!§f"3133isitar.tipb.j,".b,
l{Jlâr

Fone (43i3478-1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAíBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,

INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 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

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

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
reconhecerfirmas da Comarca de João Pessoa Capitaldo 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 1110612016 às 18:23:18 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b 1 d734 Ídg4fll7t2d69fe6bc05b90 2ceae1cf286399dd2d4fbe459a 1 83693f8724b27203109c03ca43270
86dfc5240ac9371ec2671ae99847c3ae2e63847ce81 0 198bfa772a'f4e2e53944fb93c1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DISTRIBUIDORA DE

ARTTGOS 
-Of pnpemnlA LUNARDELLI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório

Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçáo Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP

2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 01t}gt2[16 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

através do site: http://www'azevedobastos'not'br
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ESTADo oR paRaíeR t',1 I ;L,j

clRróRto azrvÊoo BASTos ':*--*_rL '/
1i+{1l/rtca_z'

PRTMETRo REGtsrRo c-ry!!.-DE -^§3,1r?1,?3 E%li+3r E pRrvArrvo DE cASAMETTü*'-
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Av. Epitácio Pessoa, í 145 Bairro dos Estados 5go3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www. azevedobastos. not. br
E-ma il : cartorio@azevedobastos. not. br
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Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no.

3512016, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os reqúsitos de habilitação

exigidos para participação no presente certame.

Lunardelli/Pr, em 20 de Junho de 2.016

José de Freitas, casado, emPresário,

6miciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr
CPF: 0 1 6.829.7 39-64 RG: 6.887. 012-7

Cargo: Sócio Gerente

)

3,I§$i:Wr

950 térreo - centro - Lunardelli- Pr' CEP

Fone (43) 3478'1626

Yq

fMt4-
86.935-000Rua minas gerais,



DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

CNPJ20.595.374/0001.04 TNSCRTÇÃOESTADUAL90.668.467-57
EMAI L patriciaflfreitas@hotmai I.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliarios em geral
para as Unidades Brásicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELAzuA LUNARDELLI

LTDA ME, CNPJÀ{F no. 20.595.37410001-04, RUA MINAS GERAIS, 950, CENTRO

LUNARDELLIIPR, 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 12312006, de 14 de

dezembro de 2006.

Lunardelli/Pr, em 20 de Junho de 2.016

-?

CPF: 0 1 6.829.7 39-64 RG: 6.887. 012-7
Cargo: Sócio Gerente

950 térreo - centro - Lunardelli- Pr' CEP 86.935'000

Fone (43)3478-'1626

.,#, 
t't lât-.,

{Í ,,, //4 i ,l/:' -T--.;i\i* à_ _"1
"i;Í/::''.-/

José de Freitas, casado, empresário,
domiciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr

Rua minas gerais,
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 002

GertiÍicamoe que as lnformàÇôes abalxo constaÍn dos documentos arguivados nesta Junta cornercial e §ão vigêntes

na data da sua exPedigão.

161222141-O

ilil ffi lill illilllll lllffillllllll I

s

tvAlPORÂ - PR, 04 dé âbril de 2016

,LIBERIAD BOGUS

SECRETAR{A GERAL /

lu

OISTruSU.IOORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNÀhDEI'LI LTDA ' IIIE

Narureza JurÍcllca; sooIEDADEEIúPBEgÀE!.q-uilII4PA
Número de lclentificàçáo do Rêgistro de

Empresas . NIRE (Sede)

41 20789253-2

CNPJ

20.s95.3741000'1 -04

Data do Arquivamento oo I oata dê llícJo
Ato Constitutivo I de Atividade

plem-slloi Balrro' Cidade' UF' gFll 
-

RUÁ MrNAs cEmls, sso.iÉRCÉô rel

;ãCniçós êôúâurepos ôÉ esónrrónto e 4

?ff:ffi."Eâ*Êncro vrnE rrsrA DE ARrcos DE pApELARrAr 4Tjl{19í ggyÉRcto vmertqll?E 
-LryTgs;476í4/02

COruÉaclO VAREJTSIA DE JOR.NAIS E REVISTAS; +zàíOrOl-CóüÉnctO vnpe.ltgTÀ DE BRINQUEDOS E ARrlGOs

REcREÂ1vos ;4762.8t00coMÊncro vaRÉJtsrA oeãrsãô'$ ôó§" óv_o9 É_ytr§i 1715-6t!199MÉRclo.vÂREJlsrA
DE ARTlGos DE cAMA, tuàíÁÉ Éarin o;4754':7tc2co-ú?néiô-vruielJisrA or nnloqs oe coLcHoARl& 47814t00

couÉacro vAREJrsrÂ oÉiãi,ãô§'àã üÊéiüÀnróÊÃóeésonros; 4?Be-0/0? ooruÉRc-to vmsr-sllPE
EoutpAMENros pARA escruróRto; 4zss.g/ss corui:-nôióüÀÉjÉía DE ourRos ARTlGos DE U§o PEssoAL E

oonnÉslco; 4lul.ur1corvrÉnãiôVnReJl§rA oe oiiõioóã,;;lf*,ll::uÉàãoivÀne'rlsrA oÉ cosMÉrtcos'

pRoDuros oE nERFUMARTA E DE HtclENE p.essonulizzrilô+ cOry!1c1o vÃielrsm DE DocEs' BALAs'

BoMBoNs É .EMELÉANT ES;4v,,-?t02co,ueRçtO ünÊ.lr'siÀ oe anrtcos-oÊ vúeana; 4Vs2'6l1o co1uÉngo
,vAREJrsrA BE LUBffFTANTEs; 8020-0/00 el",rnp'Ê àáiriNrr;RAúÉnioóe srsreuAs PE SEGUMNÇA; 4756'

aroo comÉncro vAREJrsrA EspEoALTzADQ9q'l§iü,f.Flii§Hii*ié.iÁG1p§ggifl;tl'^Xfl[*"'o
ii;HrYffxI#Jffiiüis=rTF;ii:HõFs{iilô^à-ill^1É.ff_LlffErnoeuErnÔN,cos PARA uso

DogÉsrroo, ExoEÍo rnrô-aú-AiicÃàcõnnUNrcrç4ca izis+roi roroc-ÔP.t6s; 1822-stol sERvlços oE

EN'ADERNAÇÃô E pLASÍtF1GAçÃO;-4241-SloO cor,aeáâió únnEltare.pe rrNl-rs L ruerrnlats PARA PINTUM; 4í130'

4104 sERvtços oe prurupÀ õÊEóiÉtcLOS ertr ceu-'-+i++-otol cor'lÉnçlo vaREJlsrA DE FERRAGENS E

FERMMENTAS; 4744{/03 couÉncro vAREJ"rsrA 
"l-i*rttüi,iilô$!1.i499s;it'rz'roo 

couÉncto VAREJlsrA DE

MERCADoRIAS EM GERAL, coM PREDoMTT'rru'rcra o?'pàbõÜiqq Ã-L.lY5lylctos ' tvttntnaeRcADo' E MERCEARiA;

478e-0/os couÉRcro vlREJtSrÀ DE PRoóUros sííel,úiÉS, ool4t§saplrÁntoS: 4751*?0í couÉncto vrREJlSTA

EspEÇ,ALrzADn o= =qu'ãiiíÉfirêÊãüPRúÉúiômi F!.".i11n:'ili:;f*':'"39l1:I9'P"nX=i':lâ'f
ARncos EspoRlvos; sii*ilüàiiiià"iãÂdíôôeóocuúÉr.rros-q-sg-qylcls EsPEcrALrzAoos DE APoto

ADMrNisrg]qTlvosi 4z8s-o/es coruÉRcto vaneusrn--o-àóüriios pnoouÍo-s; 4755'5/02 gorylER9l9. vAREJlsrA DE

ARTIGOS DE ARMAR|NHo; 4723.700coruÉnoo vniítÊiÃiià #"'iõÀs;-*rô-zro3 coMERclo À vrnelo DE PEÇAS

e acessóRros Novos pem veicrlros auror,,t91àiI§; ãiãlãigg óuyry 1iúrbÃúÉs oqqlçggmuutcrÇÔes;
.r813-0/es rupnessÃo DE MATERIA! pARÁ ourRos-üíõ; ri,iio-ôiorj 1.LYltlDE§ 

DE MONlroRÂMENTo DE

stsrEÍüAS DE §EGURAN-ÇA ELET.BôN|Çoí {253€/00 õõúÉhêro vnngrsrnEípçórãurzlóo DE E'LErRoDoruÉsrtcOs

E EourpAMENros DE Áuotç e vÍoeo;4322"3/02 lNsiÃiêÀóeg4úT .p* DE slsrEMAs cENrRAl§ DE AR

coNotcloNADo, oEvEN*LAçÃo É REFRtce*qlórlfri1'i.t?r..eCêio vrnEll§TÂ DE MoVEls; 8211'3/00

Piazo dê Duração

lndeterminado

MiçroemPresa ou

Emptesa de Pequerlo Porte
(Lei no í2312006)

MicroemPresa

Gapltal: R$ 10.000,00

{DEZ MIL REAIS}

Gapital lntegralizado; R$ 10:000,00

(DEZ MIL REAIS)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERD|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-ma i I : cartorio@azevedobastos. not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtcrTAL

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.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 foi emitido em 16/06/2016 às 14:53:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69Íe6bc05b7c31 c4ef4831f1 22f27b97fdb2cA6ce75f6d2d727Í0e49bÍ928c5d69ec9b
a08224Oac937 1ec267 1ae99847c3ae2e6384f27e0909da87f354346621 fgb25585dd

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DISTRIBUIDORA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório
Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § ío. da MP
2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: 0710412017 às 14:55:03 (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
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGlsrRo clvtL DE NASCIMENTo E óBltos E pRlvATtvo DE cASAMENTos,
rHreRotçôES E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo pessoÀ -

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo3o-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-s484

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

500307041 6 1420'I4OOO0-í a 500307 04161420140000-2

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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INPJ : 20.595.374 IOOOÍ--O4
IJOMC EMPTCSATiAI : DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

§ Situação Atual

iituação no simples Nacional : optante pelo simples Nacionat desde ozloT /2(.:.4
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

ts Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

opções pelo sIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem
§ Agendamentos (simples Nacional)

\gendamentos no Simples Nacional: Não Existem

§ Eventos Futuros (Simples Nacional)

=r"nl Futuros no Simples Nacional: Não Existem

§ Eventos Futuros (SIMEI)

lventos Futuros no SIMEI: Não Existem

I

lique aqui para infolmações sobre como optar pelo SIMEI.



coMERctAL Ms uicrra LTDA - ME
§ETIMA ALTERAÇÃo coTTRATUAL Fts. 01107
cNPJ 12,501 .677 t0001 -92
N|RE 41206864250

ctrgrR sttveRto slrúÃo, brasileiro, natural de sâo João do lvaí, Estado do
Paraná, casado, com regime de casamento comunhão parcial de bens, nascido
em 04 de agosto de 1985, empresário portadordo cpF: 04s.177.61940 e da
cédula de ldentidade RG-PR 8.413.298-s; expedida pela secretaria de
Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR em 05/06/1gg8;
residente e domiciliado na Avenida São João, 37'1, Apartamento, centro em
são João do lvaí - PR, cEP. 86.930-000, e DANIELA Dos RErs CARRETA§
MARCELINO, brasileira, natural de §áo João do lval, Estado do paraná,
casada, com regime de casamento separaçâo de bens, nascida em 0g de
março de 1981, ernpresária portadora do cPF: 006.056.499-79 e da cédula de
ldentidade RG-PR 6.678.301-4; expedida pela secretaria de segurança
Publica do Estado do Paraná em Curitlba PR, em 30/05/2000; residente e
domiciliada na Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro, em São João
do lvaí - PR, cEP. 86.930-000; únicos sócios componentes da sociedade
empresarial que gira sob o nome empresarial de "COMERCIAL MS LíCITA
LTDA - ME", com sede e foro na Avenida Curitiba, 4238, térreo, centro^ em
Sáo Joáo do lvai - PR, CEP 86.930-000, consoante ao contrato social
devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob no
412ü8864250, por despacho em sessêo do dia 08 de setembro de 2010 e
posteriormente sua última alteração contratual devidamente arquivada na.MM.
Junta Comercial do Estado dg Paraná sob no 20132236796, por despacho em
sessão do dia 3A/04nA13, 'i ,

CLÁUSULA PRIMEIRA: lngressam na sociedade neste ato Srs. MARIA
PAULA CARRETAS MARCELINO, brasileira, natural de §ão João do lvaÍ,
Estado do Paraná, solteira, nas.cida em 14 de maio de 1997, emancipada
conforme escritura public.a de emancipação do livro no 109-E folhas 190
expedido em 04/1212014, empresária portadora do CPF: 081.750.159-26 e da
cédula de ldentidade RG-PR 13.628.654-9; expedida pela Secretaria de
Segurança Publica.do E§tado do Paraná em Curitiba PR, em 2410812A12^,
residente e domiciliada na Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro,
em Sâo João do lvaí - PR, CEP 86 930-000;
CLÁUSULA SEGUNDA: A sÓcia DANIELA Dos REI$ ÇARRETAS
MARCELINO, que possuÍa inteiramente integralizada na sociedade 5.000
(cinco mil), cotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, perfazendo o total
de 5.000,00 (cinco mil reais), retira-se da sociedade e da administraçáo
cedendo e transferindo suàs cotas de capital pelo valor original a sócia
ingressante: MAEIA PAULA ÇARÊETAS MARCEI-INQ, a quantia de 4.000,00
(quatro rnil) cotas no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao sócio
CLEBER SILVERIO SIMAO,.a quantia de 1.000 (mil) cotas no valor de R$

mento e Íeito neste ato em moeda corrente deste

(

pais.. , il'''
cLÁusULA TERc§tH,Al A iócía retiranre DO§ S CARRETAS
MARCELINO da aos sócios CLEBER SILVERIO S! e MARIA PAl.lL,A

FARRETA§ MARCELINO, plena geral e rasa quitação das cotas de capital or
nhecerem a situação econômica e
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financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigaçÕes
decorrentes do presente Instrumento.
CLAU§ULA QUARTA: O capital sociat que era de R$ 10.000,00 (dez mit
reais), dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$'.l,00 (um real) cada
uma, já totalmente subscÍito e integralizado em moeda corrente do país, e
nesle ato aumentando para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividindo em
40.000 (quarenta mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um rear) cada uma, o
aumento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é totalmente subscrito e
integralizado neste ato pelg§, §ócios em moeda corrente deste país da seguinte
forma: 1) o socio CLEBER §lLvento SIMÃO, subscreve e íntegraliza'neste
ato em moeda corrente do pajs R$ 18.000,00 (dezoíto mil reais) totalizando o
capital de 24.000,00 {vintê quatro mil reaÍs); 2) a sócia MÂR|A PAULA
CARRETAS MARCELINO, subscreve s integraliza neste ato em moeda
corrente do paÍs R$ 12:000,001:(doze mil reais) totalizando o capital de R$
16.000,00 (dezesseis m.il reais). I

cLAUSULA QUINTA. o câpital sociat no valor de Rs 40.000,00 (quarenta mit
reais), dividido em 40.000 (quarenta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um
real), cada, totalmente integtgiizado em moeda corrente do paÍs, Íica assim
distribuído entre os sócios: '

Socios
CLEBER SILVERIO S
MARIA PAULA CARRETAS' IüARCELINO
Total

CLAU,SULA SEXTA: O objetivo social da
CNAE 47.13-0102 Lojas de ,Variedadô§,
magazines ,.',,. , :.
cNAÊ 47,81-4100 comérqi.p Ídrejista de artigos do vestuário e acessorios
CNAE 47.51-UU Comé_|.Çib'"varejista especializados de equipamentos e
suprimentos de infcjrmátiôa .,.: ,

CNAE 47.53-9/00 Comércio vârêjista especializado de eletrodoméstico e
equipamentos de áudio e video . ,

CNAE 47,62-8rcA Comércio varelista de discos, CDs, DVDs e fitas,
CNAE 47.52-1nA Comércio vafejkta especializados de equiparnentos de
telefonia de comunicaçãq,
CNAE 47.61-0/03 Comereio va§ista de artigos de papelaria
CNAE 47.89-0/07 Comércio varejísta de equipamentos para escritório,
CNAE 95.11-8/00 Reparação e manutençâo de computadores, equipamentos

empresa é de:
exceto lojas de departamentos ou

CNAE 4763-6102 Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE 8219-9/01 Fotocópias i
CNAE 821 9-9/99 Preparaçâg,de

Fotocópias. ";
Preparaçâg.de documento e serviços especializados de apoio

I'lt'
i

(
periféricos

administrativo
CNAE 1822-grc1Serviços dé encadernaçâo e plastificacão

4744-OIOZ Comércio üáíeiista de madeira e artefatos
de eventos esportivos

1ô.000.00
40.000,00

esportivas
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CNAE 7733-1/00 Aluguel de maquina§ e equipamentos para escritorio

cNAE 1413-4rc2 Coníecçâo, sob medida de roupas profissionais

CNAE gS21-5100 Reparaçáo e manutenção de equipamentos eletroeletrÔnicos

de uso pessoal e domestico
CNAã 4759-8/99 Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e

dornéstico
CNAE 4712-1nO Come.rcio varejista de mercadoria§ em geral, com

predominancta de produto§ alimenticios - rninimercedo e mercearia.
brrrnf 4789-0105 Comerc.iü'Ygrejistá de produtos saneantes domissanitarios

CNAE 4754-7 t01 Comérció Varejista de Moveis
CNAE 2622-1fiO Fabricàçãq de-P.eriférico para equipamentos de informática

CNAE 4751-2t02 Recardã Aà.Orí*$chos para equipamentos de Ínformática

CNAE 4651-6/01 Comeicio âtacadista de equipamentos de informática

CNAE 4642-üç1 Comércio'àtabaqÍista de artigos de escritório e de papelaria

C NAE 324 O-0/99 Bri nq uedo§r§reç$góg icos
CNAE 3230-2/00 Fabricaçâo de ãrtefatos para pesca e esporte
CNAE 1412-6nl Confqcção de peças de vestuário, exceto roupâs íntimas e as

confeccionadas sob medida
CLASULA SÉTIMA: O endereço pas§a a partir deste ato para Avenida São

ffientro,MunicípiodesâoJoâodolvaÍ-PR,CEP8ô.930-
000.
CLAUSULA OITAVA; A'administragâo da sociedade será exercida pelos

C MARIA PAULA §ARRETA§
rvranqE s oe aoministradores autorizados ao

uso do nome empresariai, védado, no entanto em atividades estranhas ao

interesse social ou assumii obrigaçoes veja em favor de qualquer autorização

dos cotistas ou terceiros, bem Corno Onerar ou "alienar bens imÓveis da

sociedade, sem autorizaçâg dol outros sÓcios (art. 997, Vl; 1.013, 1.015 e

1.064, CC/2002), ' ,' ,,..
CúÚSUla nONe, Os admÍnistràdores declaram, sob as pêna§ da lei, de que

ffisde.exeúêraadministraçãodasociedade,porleiespecial,
ou em virtude de condenaçaô,ô-riminal, ou por $e encontrar sob os efeitos dela,

a pena que vede, aindA que'Uúporariamente, o acesso a cârgos público, ou

por crime falimentar derprevaricaçáo, peita ou suborno concussâo, peculato ou

contra a economia pO$ular contra O sistema financeiro nacional, contra as

normas de defesa Oa Côncqrrênôia, contra as relaçÕes de consurno, fé pública'

ou a propriedade. (art. 1.01'1 parágrafo 1o e20,CCl2002)'
ó@,Eúconsonanciacomoquedeterminaoartigo2'031,da
ffi02,ôssÓciosRÉ§oLV§M,poresteinstrumento,atualizar
e consolidar o contrato sciçial, tornando assim sem efeito, a partir desta data,

as cláusulas e condiçÕeS contidas no contrato social primitivo e demais

alteraçÕes contratuais quà, aqequado as disposiçôes da referida Lei numero

10.40ó12002, aplicáveis a este tipo societário pa§sa a ter seguinte redação'
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I

LEBER SILV brasileiro, natural de Sáo João do lvaÍ, Estado do
Paraná, casado, com regime de casamento comunhão parcial de bens, nascido
em 04 de agosto de 1985, empresário portador do cPF: 045.177.019-40 e da
cedula de ldentidade RG-PR 8,413.298-5; expedida pela secretaria de
Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR em 05/06/1998;
residente e domiciliado na Avenida São João, 371, Apartâmento, centro em
Sâo João do lvaí - PR, CEP. 86.930-00CI, e MARIA PAULA CARRETAS
MARCELINo, brasileira, natüral de lvaiporâ, Estado do Paraná, solteira,
nascida em 14 de Maio de 1p97, emancipada conÍorme escritura publica de
emancipaçáo do livro ni,1os-§'rci,fqras 190 expedido em a{/12t2014, empresária
portadora do CPF: 081,750.,1.59-26 e da cédula de ldentidade RG-PR
13.638 654-9; expedida peJftseôidtaria de segurança Pubtica do Estado do
Paraná em Curitiba PR, ;"êm 2410812012', residente e domiciliada na Rua
Bonifacio Paschoal Frez, 143, têrreo, centro, em São João do lvaí - PR, CEP.
86.930-000; unicos sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob
o nome empresarial de "COME.nqlAL MS LíCITA LTDA - ME", com sede e
foro na Avenida São João, 14§, térreo, centro, em São João do lvai - PR, CEP
86.930-000, consoante ao contrato social devidamente arquivado na MM" Junta
Comercial do Estado do Paraná sob no 41206864250, por despacho em s*ssâo
do dia 08 de Setembrq de 2ÜA e posteriormente sua última alteraçâo
contratual devidamente !çguivada na MM Junta Comercial do Estado do
Paraná sob no 2A132236796, por despacho em sessão do dia 3A1A412013.
CLÁUSULA PRIMEIRA, â sociedade gira sob nome empresarial de:
"COMERCIAL M§ LICITA LTDA . IlIIE''.
CLAUSULA SEGUNDA: SEQE E§ULA §EGUNDA: SEP,F E FORO: A sociedade tem sêde e foro na

ffierr4,,Centro,MunicípiodeSãoJoãodolvaí_PR,Avenida São João, 145; T
cEP 86.930-000
CLÁUSULA TERCEIRA:'i

',i;
:'lNlClO DAS ATIVIDADES: A sociedade rnletou suas

atr\ridades em 08 de S'átembro de 2O1O e seu prazo de duraçâo é
indeterminado. (art. 997, ll, CCl2002l
CLAUSULA QUART& 0 objetivo socialda empresa é de:
CNAE 47J}-AIAZ Lojas de Variedades, exceto lojas de departamentos ou
magazines
CNAE 47.81-4100 Comércio vayejista de altigos do vestuário e acessorios
CNAE 47.51-2101 Comárcio vprejista especializados de equipamentos e
supnmentos de informdtica
CNAI 47,53-9100 Com'êrçip' varejista especializado de eletrodoméstico e
equipamentos de áudio e;'?iOêo
CNAE 47.62-A0A Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas,
CNAE 47,52-1rcA Cornércio varejista especializados de equipamentos de
telefonia de cornunicação,
CNAE 47 61-0/03 Comercio vârejista de artigos de papelaria
CNAE 47.89-0107 Comércio varejista de equipamentos para escritório,

nutenção de computadores, equipamentos

)t
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CNAE 4763-61A2 Comércio varejistâ de artigos esportivos
CNAE 821 9-9/01 Fotocópias
CNAE 8219-9/99 Preparação de documento e serviços especializados de apoio

administrativo
CNAE 1822-91ü Serviços de encadernação e plastificacâo
CNAE 4744-O|OZ Comercio varejista de madeira e artefatos
CNAE 931 9-1/0'1 Produção e promoção de eventos esportivos
CNAE 9319-1/99 Outras atividades esportivas
CNAE 7733-1lOO Aluguelile'rhaquinas e equipamentos para escritorio
CNAE 1413-4n2 Confecçâo, soh medida de roupa§ profissionais
CNAE 9521-5100 Reparação e rÍignutençáo de equipamentos eletroeletrÔnicos
de uso pessoal e domestico ,u, 

'

CNAE 4759-8/99 Comercio':'Varejista de outros artigos de uso pessoal e

doméstico
CNAE 4712-1nA ComÇrcio varejista de mercadorias em geral, com
predominancia de produto§'àlimenticios - minimercado e mercearia.
brung 47Bg-0105 §om.§Ipio varejista de produtos saneantes domiscanitarios
CNAE 4754-7lO1Comêrcio Varéiistâ de Móveis
CNAE 2622-1/00 Fabricação de Perifêrico para equipamentos de informática
CNAE 4751-?lOZ Recarga de cartuchôs para equipamentos de informáticat
CNAE 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE 4647-8tO1Cornércio atacadista de artigos de escritÓrio e de papelaria

CNAE 3240-0/99 Brinquedoq pedagogicos
CNAE 323A-AOA Fabricaçãolóe artefatos para pesca e esporte
CNA§ 1412-6rc1Confecçâo'de peças de vestuário, exceto roupa§ Íntimas e as

confeccionadas sob medida
CLAUSULA QUINTA:,b capit?l social no valor de R'$ 40,000,00 (quarenta mil

@000(qu4r9ntaMil)quotasdevalornomina|R$1,00{um
real), cada, totalmente integrálizado em moeda corrente do Pals, fica assim

distribuido entre os sócios:

Ç!"AU§ULA SEIJA: As quotas são indivisiveis e nâo poderâo §er ceoloas ou

ffiQSsemoconsentimentodooutrosÓeio,aquemfica
assegurado, em igualdade de condiçÕes e preço direito de preferência para a

sua ãquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a

alteraçâo iontratual pertinente. (art. 1,056, art. 1'057, CCl2Ó02;

CLAU'§ULA SETIMÀI A responsabilidade de cada socio é restrita 
?.o 

u'J?t

suas quotas, mas em solidariamente pela integralização

capital social. (art. 1.0 002)
admininistração da sociedade caberá ao sÔcio

RIA PAULA CARRETAS MARCÊLINO",
ministradores autorizados ao uso individgal

'Í/
\({'

.,. '4IL-/"

/^'l
(

de
do

§ócio Cotas o/§ Capital
Clêber Sit,^tio Simaô:-,,1## 24.000 60.00 24.000,00

Maria Paula Carretas Marcelino 16,000 40,00 16.000,00

Total 40.000 1A0% 40.000,00
SULA SEXTÂ: As ouotas são indivisíve e nâo poderão ser cedidas ou

CLÁUSULA OITAVA: A
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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 como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, §em autorizaçâo do outro sócio. (artigos gg7, Vl;1.01i. 1.015,
1.064, CCt2002l
cLAU$ULA NoN& os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
@deexerceremaadminÍstraçâodasociedade,porlei
especial, ou em virtude de cpndenação criminal, ou por se encontrarem sob
efeitos dela, a pena que vede, blçdÊ que temporariamente, o acesso a cargo§
públicos; ou por crime falim6htar de prevaricação, peita ou suborno,
concussáo, peculato, oü'contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de
consumo, fe pu.blica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 10 CCl200Zl
CLAUSULA DECIMA: PRO-LABORE: Aos socios e outros que prestarem

-

serviços à sociedade, estabelecido de comum acordo entre os mesmCI,
observados as disposiçÕes regulamentares pertinentes.
cLAUSULA DÉCtMA PFIME|RA: DELTBERAÇÕES §o§tAt§: Nas
coníormidade dos quoruns especificos previsto na aft, 1a10 do Nava Codigo
Civl{ cabendo um voto a cada quota de capital.
clÁUSUU oÉClrun seCUruól: Ao termino da cada exercicio sociat, e{n 31
de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de' sua
administraçâo, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrÍmonial
e do balanço de resultado ecônomico, cabendo aos sócios, na propCIrção de
suas quotas, os.lucros ou perdas apuradas. (art. 1,065, CC/2002)
CLAU§ULA DÉCIMA fgRêelna: Os socios decidem de comum acordo a

que todas as decisÕes tomadas sobre as matérias discutidas sejam tomadas
por escrito.
C TA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir
ou fechar filial ou outra
por todos os sócios.
CLASULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer socio, ã
sociedade continuará suas :;alividades com os herdeiros, sucessores e ô
incapaz. Náo sendo ppssive,ffgu. inexistindo interesse deste ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor dàr§êds haveres sera apurado e liquidado com base
na situação patrimonial da soql{ipaUe, à data da resoluçáo, verificada em
balanço especialmente levantado '

Parágrafo Unico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação â sêu sócio. (art.4.028 e art. 1,031,
ca2a02)
CLAUSULA DECIMA SEXI,S: Fica oleito o foro da comarça de §ão Joâo
do lvai - PR parâ o. e5er0ício e o cumprimento dos dÍreitos e obrigaçÕes
resu ltantes do presentr§tnstrumentos.

t"

Y

Z

dependência, mediante alteração contratual assinada

I
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E por estarem assim justos e contratados, levram, datam e assinam o prêsênte
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
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LA. CARRETAS ÀTANCELINO
l: rlii.

REIS CAR ETAS MARCELINO
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de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em o4lozl2016 às 09:19:15 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

ê_t?ve-gLgital acima, garante qus este documento Íoi gerado para COMERCIAL MS LICITA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêão Bastos, de acordo com a Legislaçáo
Federal em vigor Art 1e. e 104. § 1q. da Mp 2ZOOlOl

Esta certidão tem a sua validade até: 03/02 t2o1t às 03:33:sl (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 48A526

Código de Controle da Autenticação:

33300202 1 6Í 0244601 5Í -1 a 333002 021 61 024460í 51 -7

00005b1 d734fd94Í057f2d69fe6bcO5bba83bc2Í8443575bc00a78b61 2949896bdfb46ab766aga76ce7OgSr +S
06 1 8ca32996962656838a97aÍ4c5f926Íe6f1 bO5Í63 1 2b73d09bÍ3a067c4c49c25g 1 Íc6

A autenticidade desta *:i?ffu:"ff:ffiffirilffifr::.8:t3:3:1[:?:ii," e a quarquer momento \
\

tFlt ffi-=A?i=.H.k-: \Hffi \.2\ffi lüffir OV
PÍüialâc{a da nôfiiuiía

C.aaC,tl
tâdü Pnvlrárl {.r l"{00'ê,

íl2fllt. ovy



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 .: t:., / )/- 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 002
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
COMERCIAL MS LÍCIA LTDA ME

SOCIEDADE EM PRESÁRIA LIMITADA
Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0686425-0

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEp)
AV SAO 1 CENTRO, SÃO JOÃO DO IVA|. PR

Capital: R$ 40.000,00
(oUARENTA MtL REATS)

CNPJ

12.501.621000í.92

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

08t09t2010

,,.ro"r* 
I

Empresa dê Pequeno Porte
(Lei nc 123/2006)

Data de lnício
I de Atividade

I o,or,ro,o

Objeto Social
LoJAS DE CAHIEDADES, ExcETo.LoJAS DE DEPARTAMENTos oU MAGAZ|NES coMÉRclo VAREJTSTA DE ARTtcos Do
VESTUARIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAHEJISTA EsPEcIALIzADos DE EQUIPAMENToS E SUPRIMENToS DE

] lI.9IIlI9.4ggll^ql_clo_v-ABEJlsrÁ EsPEclALlzADo DE ELETRoDoMÉsflcos E EoUtpAMENros DE Áuoto E víDEo;
I COMERCIO VAREJISTA DE DISC-OS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIo VAREJISTA ESPECIALIZADo DE EQUIPAMENToS

DE TELEFoNIA DE coMUNtcAçÃo;'coruÉncro úanÊuidra óíÀnnaóõ oíÉaÉeranrÁ;êiir,íinóólanelrsrA DE

:9yJltI.1tlI9_s_P.B.ES§!!r_QIIQREPARAçÃo E MANUTENÇÃo DE coMpurADoRES, EoutpAMENros pERtFERtcos

93ttEj:l?-ylHr§Jl353lllgg:§tg3lryg:iLglgc_ó_pll.sll!E$!4ç4o-DE DocuMENrosE sERvrços
ESPEcIALIZADoS DE APoloAoMlNlSTRATlvo sERVIÇos DE ENcAoERNAÇÃo E pLAsTtFlcAçÃocoMERcto vAREJtsTA
DE MADEIRA E ARTEFATOS;PRODUÇÃO E PROMOÇÀo DE EVENToS ESPC,RTIVoS ouTRAs ÀTIvIoIoes ESPoRTIVAS
ALUGUEL DE MAOUINAS E EoulPAúENToS PARA ÉscRronro;coNFEcÇÃo soB MEDIDA DE RoupAS
PROFISSIONAIS;RFPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EOUIPAMENTos ELETiIoELETRoNIcoSDE Uso
DOMESTICOCOMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGoS DE Uso PESSoAL E DoMESTIcocoMERcIo VABEJISTA DE
MEHCADORIAS EM GERAL, COMPREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIoS. MINIMERcADo E
MERCEARIA;COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE
M_ovEls;FABRIcAçÃo DE PERlFERlcos PABA EeulpAuENTos oE tNFoRMATtcA;REGARGA oe canrucuos pARA
EOUIPAMENTOS DE INFORMATICA;COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENToS DE INFoRMATICA;CoMERCIo
ATACADISTA DE ARTIGoS DE ESCRIToRIO E DE PAPELAHIA BRINOUEDOS PEDAcoctCOS;raentcÁCÂO De
ARTEFAToS PARA PEscA E ESPoRTE coNFEcÇÃo DE PEÇAS oE vEsruÁRto, ExcETo n'oupasÍllituAs E AS
CONFECCIONAOAS SOB MEDIDA,

Prazo de Duração

lndeterminadoCapital lntegralizado: Rg
(OUARENTA MIL REAIS)

40.000,00 Microempresa

E;üs/partÉúàção ;;caÊitat/Espi no*ato --Nome/CPF ou CNPJ

CLEBER SILVERIO SIMÃO
045. t 77.61 9-40

MARIA PAULA CARRETAS MABCELINO

Participacão no capital (R$) Espécie de Sócio Administrador

24.000,00 socto

16.000,00 socto

Término do
Mandalo

Administrador XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx

,\[
v/
,\(

\\ 

L

t

16t337721 -9

Parâ verificâr a autenticidade acesse www.luntacomercial.pr.gov.br
e rnforme o número 163377219 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dtas

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GEFIAL

Documento Assinado Digitalmente 2510512016
Junta Comercial do Parená
CNPJ:77.968. 1 70/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.ju ntacomeÍcial. pr. gov.br/certif icado

CURITIBA - PH, 25 de maio de 2016

§899, de 24 deasotto dê 2m1.

. .t ,..1



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇAO DO REGISTRO MERCANTIL. SIARCO

Contlnuação CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pásina: O02t 002
CertiÍicamos qugê9 inÍoÍmaç§,qs abaixo constam dos documgntos arquivadq_s,*nôsiq.Junla6ome_fgial o são vlgentes
na dala da sua'expedição, '""sr ,r .:,,,,1i--... . ...,,,. ... ,-]

Evento (s): ALI

J(

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 163377219 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias



ÃmrRcrRrífils CqMERCTAI M5 UC|TA LTDA ME
CNPJ: 12.501"677/0001-92 - INSC" ESTADUAL: 90532469-12
AVENTDA sRo ;oÃo, r+s I ceurno - sÃo loÂo oo rv*ípR
TELEFONE: (43) 3477-1933

EMAIL.comercialmslbita@omailcom*SKYPE:gg11gr_qta_1ngnli"çJjg_

PREGÃO PRESENCIAL NO. 35/2016

ANEXO IV

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNPJ no
12.501.67710001-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à AV. SÃO
JoÃo, N.o í45 - cENTRo, SÃo JoÃo Do lvAÍ/pR, cEp: g6.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVÉR|O 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. 3512016, declara que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Irízsot 677,0001'9ãl
GoMERCIAL MS LlclTA n /

LTDA.-M'E' / l/
Avenida Sâo João' í45, I V
êã"tt" - cEP 86930-000

L tEo toÃo oo tvei - "* 
J

,/ r\
V''/tê t,//,r

Junho de 2016.

13.298.5 SESP/PR
.177.619-40



;íonERcrRrÍÍns CNPJ : 1 2.501 "077 tü001 -92.*- INSC ESTADUAL, 9053t469-1 2
AVENTDA sÂo,toÁo, tas - ceHrRo -sÃo.to*o oo lvRilpR
TELEFONE. (43) 3477-1933

EM Al L. cqm e rc ialm sl brta @s m a i t. com *S Ky p E : gç,Il?r*qtilmp_ll$Jg.

COMERCIAL MS LICITA LTDA ME

ANEXO VI

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNpJ no
12-501.67710001'92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabetecida a eÚ.-SÃó
JoÃo, N.o í4s - cENTRo,-sÃo JoÃo oô rveúÉn,ôep-, 86.930-000, através de seu
repre_sentante legal, Sr. GLEBER SILVÉR|O SIMÃO, portador do RG no g.4í3.29g-5
SESP/PR, inscrito no cpF sob no 04s.117.619-40, 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, pooenOo Gutruir os benefícios da Lei
Complementar 12312000, de 14 de dezembro de 2006.

t1zso't677,0001'9Zl ., /
coMESBrâL-MsELrcrrA / /

Avenida 53s Je!o' í4-5-

â;;i;;rCEP 86s30-ooo

L tEo.loÃo oo tvai - "* 
J

6\í)l-/

V

PREGÃO PRESENCTAL NO. 35/2016

í,20 de Junho de 201G.

SESP/PR
5.177.619-40



FEDERATIVA §O §RA

ABELIONATO DE PROTE§' OSv. Curitiba, 356, sala 03, Centro, CEp: 96g30-000
Município e comarcajÃ 

i1?J;f?jiy3l; Ér,"á" oo p?f.dil4 (;),r,
Tabelião Designado

' 
't" 

l''-'--'''-' -

Livro: 91-P , -.ç,,.o,+q4

l!-oggRAÇÃo BASTANTE QUE FA&,:
coMERCtAL MS LrctTA r-roÁ_rt,le (A)
ADRIANO DUARTE TAVARES OA SIIVN
E OUTROS, COIVIO §EGUE ABAIXO;.

sA I B A M quantg: 
1 este público instrumento de procuração bastante virem queaos vinte e urn (21) dias do mês de s:-tembió iõgi ã" ano de dois rnir e quinze(2'015), nesta cidade e comarca àe sao Joâo oí úai, Estado do paraná, emcartório perante mim, Escrevente ;uramentáãr, ã*pareceu como outorgante:., q+r;lrrú[á, inscrita no cNpJ sob ono12'501 '677rcaa1-02' cõm seããããenioa curiiiba;;ã423-8, centro, nesta cidadede São João do lvaÍ-pR., neste ato representado por seu @ig/plgBIlgl.ül: Sr.cleber sirvério simão, brasireiro, *casado, emjràsgrio, portããõira sr-RGn"8.413.298-s, expedida pera ssp/pR e inscríto nã õpr *o'b nio+s.tiz,otg_ao,residente e domiciliado nesta cidade de são João do tài-pr. Ficando neste oÍiciocopia do contrato §oqial, -?riru{? ert óÀr':ejr4, UlIi@_A!!e{asãsContratual, arquivada as ffs.f r da Juntacomercial do Paraná, expedida ern lvaiporá aos istffnol5, às Fls,tggl1g0, todasda pasta de Arquivo de contratos'sociais _;o+l ,i"j;-ôilio:""Á,prur"nt"reconhecida como a propria de mim, Escrevente ;uürãntàã". ü;ádou fé. E,

3:lilf ,Ifl;,".L?,1 :u]1rsj:n-i:_1"1ry representada, me foi dito que por estepúbtico instrumento e na merhor Íorma de diieito no*ãü 
"'Jonutitui"r-:rTr:ff::procuradores e representantes legais: rt apnlÃNô'pUanre TÂvÂptrc nÁq IYâ, -il, i t"i,o," "rãffi ü'''i"r,"71'Jrr,il à, ffi;#;ft 2; s c r;,- ;; dH 31 r' §rlir r ã "il,.r# ff HIor o [ "ÍôouuJ. r si n fJ -ãiresidente e domicíriado à Rua Antonio. cal"ql,g- 

1, r.ãaz, lunuro*rri-pd-'ãü por aquide passagem; 2) 
, brasileiro, solteiro, maior,representantecomercial,portadffi-g,"*pêoio;ü;SPP/PR

e inscrito no cPF sob n"061"428.299-30, resioente-e ãomicltiaoo a nü, ÁpurecidoBezerra Guedes, no516, nesta cidade de são Joao d; i;;;-É?i; gj iútlilo .ros,
@,brasíleíro,casadorrepresentarrteçomercial,portadordaCl-
Xg*:rjjÍ3;1,,*:{13 tlt_gryqá ;;ü;i;-;ã"cpr sob n"341 016 622-68,residente e domiciriado à Rua sáo pauro, slno, nesta-cidade de $ão João Xáir}?:r*, r)..,m1&p={*gt!,!-pp=es= 

E4ngi:LiiióI 6rasiteiro, casado, auxiriaradministrativo, portad dij;;#'.ÉÊÊH," il#il
n9[,:lo rg-lu^nj]-95,?:eg: residente 

" 
oàri.iiiããJ a nu, Bonirácio paschoar

RAiübil"É'üffi?ÃXfffi:
*T$;git,,^-.,.t^1.:,ultul!?, T:pl_ruxitÍai admiíilrativo, portadop da ct-RGn"1.2..334.e12-1 expedida pera sÉplpn e inscritã";; ôp;":;#jffi!;i#ã;
l.:ifl*S^dsn:J:d::I:l1e1crg_C_o9tr,rrâio,';;i;.ioã"'o1ft [l';;ã;"J
!Ê l;? I ;,ifl ,Slp_o 

T,çl 
Erl,r D o s pn oôünn oô ÉEs Âô rii Êü õãÃ$üffi"düSEPARADAMENTE, utirizando os po-D.ERÉój 

. ;_õõ;àã ;r-ffi Hr[:poderes para representar a coMERcÍAL Ms r-rcrrÀ-iiDA-ME, com poderes parâ,.

*

§tL
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A

ufr
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ELIONATO DE PROTESTO§, I::Oi,i
Av. CuriAv. Curitiba, 356, Sala 03, Centro, CEp: 96930_000

Município e comarca de são João do Ivaí - Estado do parâ"ná
.\ . . ,,'] /

t.;, ^.' .r "

FUNÂRPEN
SELO DIGTTAL N"

m9scV.Ubopq

onsulte esse selo em
htt p:/1fu narpen -c orn. k

, :'f
lI i*: .
r i.

.''..
It
\-,,. -" " _-_ :

o;,'1,,'1 *-1* --. -. l;'

Í.....of poderes para) tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licítaçâo,
inclusive apre§entar proposta em nome da Outorgante, formurar vernãtÀãnte novaspropostas de preços na(s) etapa(s) de lanoes, desistir expressamente da intençáo
de ínterpor recurso administrativo, manifestar ímediata e motivadamente a intençãode interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos
administratívos, assinar a Ata da sessão, realizar cadastros, preii"r todos os
e§clarecimentos solicitados pela Pregoeira, enÍim praticar todos os demais atospertinentes ao certame em nome da-Outorgante, inclusive assinar Contratos deFornecimento/Serviços e demais compromisús. Assim o disse e dou fé. A pedido
das partes lavrei a presente Procuração, que depois de feÍta e lhes sendo lida.rvv rrvql
acharamina 

.conforme, aceita, e assina a presenie dispensando as testemunhas
§:ttr§1qr los termos do Art.. 684 do código de_ Normas da Egrégia
UofígoedDfia \ de .lrrstina r{oeis Eoraz{a /D-^.,:*^-.- â,^, Ar^\uorTlPrlav\ da Justiça desre Estado - (provimento 24gtá01"3).Eul. yl- I: I \\; :: = (Amanda cristina Dias), Escrevente Juramentadaquq FIQÍrei e dou fé. Emolumentos cobrados: (vRc. 394,62) (R$.6+;e. setoFunl+pdn (R$ 0,69). Protocoladá rãU no366/15, nà Liuro,no.03, às Fls.oz5l nestadata. Sáo João do lvaÍ, 21 de Setembro de 2015 ía a I Renronenranan. Í\l tratrcloara. §ào João do lval,21 de setembro de 2015. (a.a.) Representando: 6LEBERslLVÉRlo slMÃo, e AMANDA cRlsrlNA DlAs * Escrevente Juramentada. Nada
nrais consta, dato, assino em público e râso. -

rl

\

6

Tabelião Designado

DA CRISTINA DIAS
EVENTE JURAMENTADA
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ESTADo oa paRlíga i., T--,;

cARToRto azevÊoo BASTos 
"--.--_1Í 

zi
FUNDADO EM Í888 \irrrr:;;.1-_;,'

PRIMEIRo REGtsrRo ctvtL DE NASctMENTo e ógffos E pntvATtvo DE cAsAMenrbs=;--
trurenotçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oE uoÃo pEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados SB03O-00, Joáo Pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) g144-s484

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

ceRnoÃo DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capitaldo 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
Íieldo original que me Íoi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento Íoi emitido em 2210912015 às 14:44:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94f057Í2d69feGbc05b41 Í7d85Í3c3ed52ccc84222cÍb47b23t2O767e14dt}b82Í2aegag2503e3e
29082996962656838a97af4c5f926fe6Í1 b0b1 cf87d1 eÍ97979s7t6472b41 1 0d9945

A cfave digital acima, garante que este documento Íoigerado 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. § 14. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até= 22109/2016 às 13:29:19 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 429821

Código de Controte da Autenticação:

33302209Í 509224601 24-1 a 333022091 50922460124-2

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 FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRTME|Ro REglp_rl?.gtyt-Llsjlls-g'lrlElTo^E_qplrgs E pRtvAlvo DE cASAMENros,
rNrERDrçÕES E rurELAS DA coMARcÀ DÊ jóío iEéõõÀ

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sg0g0-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) s244_5484

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

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIG|TAL

Q. 
B-el. Valber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eObitos e Privativo de C^asamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo ae autánticai ã-reconhecer firmas da comarca de João Pássoa capital do Estààótà paraíba, ór ,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 Íoi apresentado e neste ato cônfirmo sua autenilciáade através do'Códigode Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em z1ll0lzol s às 07:10:s1 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

l-t?r"- digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL MS LICITA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêão eàrtõ;, á" a.orào 

"á, ã ["õiãr"çao
Federal em vigor Art 1e. e 10e. § 19. da Mp 2ZOOlOl

Esta certidão tem a sua validade até:28110/2016 às 03:44:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 449626

Código de Conüole da Autenticagão:

3330261 01 51 104310í48-1

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

Í.Íü01írda dt R.rúüthàr
§ã. Câ/l

itlrddr Pr!$iúrt t{. ?lOO.ê.d.zitdôMírãnl-

/x
UV

00005b1d734fd94Í057Í2d69Íe6bc05bbc99Í9cÍa1cd4o68oo
4677c52996962656838a97af4c5f926fe6Í1 b026ba35aÍa4436cS4bS1 83926Í51 5t4b6 
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MAQ * MOVEIS PARÁ ESCRTTORIOS E INSTALAÇÕ
COMERCIAIS LTDA - ME

CNPJ/MF. 1§" 02.41 1.982/000 1-30
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIÁL

,.

r§simedecom,rnh, jixffi *Tr§"3"?r"H,ifl; jJT:f#:"::.i*,,i?;
clas fls' n' 29 do livro B-07 do Regístro civil de ubiratã - pr. em 29 de abrilcle 1995), empresária, residente e domiciliado à Rua pernambuco, nol52,Ivaiporã - Pr., portadora do RG no 6.zg5.7zz-6-ssp/pR e cpFAdF. n.o018.33ó.659-02, EDTMAR PERETRA DouRADo, brasileüo, casado pero
regime cle comunhão parcial de bens, (conf. ceftidão de casamento no l.l2g
das ÍIs' 29 do livro B- 07 do Registro Civil da Comarca de tlbiratã - pr em 29
de abril de 1995), empresário, residente e domiciliado à Rua pernarnbuco no
752, na cidade de Ivaiporã - pr., portador da cIlRG. n., 4.767.g64_l- ssp/pR,e cPF/MF. ,.o 684.99r.679-34, iuricos sócios componentes da firma
mercâ"ntil, que gira sob a denominação comercial cle ninnae _ próütiÀ
PARA ESCRITORIOS E INST,4LAÇÕES COúbNCTAIS LTDA . ME,
com sede e foro em Ivaiporã - pr., à Av. Brasil no 1.025, com conrrato social
devidarnente arquivado no Junta Comercial do Paraná, sob n.o 4:l;ja37g0ll-4' em a6/02/1998, resolvem por este instrumento parficular ds Alteração

1$is;ar seu. contrato social, primitivo e alterações posteriores conformeclausulas segurntes:
CLAUSITLA PRIMETR{: Em vista da modificação ora ajusrada,coNSoLIDA-sE o contrato social, com as ."g,iri", redações.

ÇüN§OI.{D,4ÇÃC
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A presente copla íorostática conÍere com o origlnal Dou fê

' 
ivaiporã-PR '17 de lunho de 2016

zrrrn,rr$ íeitas Durante GonÇalves

Escrcv'nt'

O Sslo dê autenticidadê loi aílxado ne última folha do docum'n
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IMAQ - MOVEIS PARA ESCRTTORTOS E tNS'rALAÇÔri$'r, 
o''" '{l--i,i

COMERCTAIS LTDA. ME
tJ: :

.i à

.lô

i-§ôCrc
1 SIRLEY ALVES DOURADO
i e»nraen PERETRA DouRADo
; TOTAL

4.754
250

5.000

RS4.750,00
RS250,00

R$5.0ü0,00

CLÁUSULA SEXTA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não porierão

ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimçnto do outro Sóoio, a

quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de

preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando se realizada a

cessão delas, a alteração contratual portinente. (art. 1.056, art. 1.057,CC102\
CLÀl-JSULA SETII\{A: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do

capital social. (art. 1.052, CC?AAZ},
CLÁUSULA OITAVA: Aojtermiio de cada exercício social, em 31 de

dezembro, o administrador prestarálcontas justificadas de sua adrrinistração,
procedendo à elaboração do" inventario, do balanço patrimonial e do balanço
de resultado econômico, cabendo aos sóçigs, qa proporção de suas quotas, os

h.cros ou perdas apuradas (art..1.065, CCI0Z).
CLAIJSULA NONA: Nos qllâtro mesÇs seguintes ao término do exercíoio os

sócios deliberarão sobre as contâs e designarão administradores quando for o
caso (art. l.A7l, \.972, §2o e *rt, 1.078 rccfiz).
CLÁUSULA DBCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fcchar filial ou outra dependência, rnediante alteração contratual assinadâ por
todos os sócios.
CLÁt,lStit,A DECIMA PRIMEIRA: Os socios poderão, de com.urn acordo,
fixar tuna retirada mensal, a título de ("Pró - Labore"), observadas as

di sposi ções regulamentares pefiinentes.
CLÁITSULA DECIMA SEGUNDA: A adminisrração da sociedade caberá

aos socios: EDIMAR PEREIRA DOURADO E SIRLEY ALVES
DO[JRADO, com poderes e atribuições de administradores autorizados ao

uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao

interesse social ou assurnir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas

ou terceiros, bem colno onerâr ou alienar bens irnóveis da sociedade, sem

autotização do outro sócio {xrt-997, VI; 1.013, I.015, e 1.064, CCn».

/'g
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A presente cópia fotostática confere com o ongtnar Dou fé

lvaiporâ-PR 1 7 de junho de 201 6

_ 8,_
Zulmtrlje Frertas Durante Gonçarves

EScr!vrnt?

o Sêlo d. aut.ntlcidad. foi aÍlxado na últlma íolha do
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IMAQ - MOVETS PARA ESCRTTÓRIOS E TNSTALAÇÕES \:--, --c--*7
COMERCIAIS LTDA. ME .t..,-J.'.iT;t';"Tr'

CNPJIMF. N" 02.411.982/0001-30
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRÀTO §OCIAL

CLÁUSULA DECIN{A TERCEIRA: Faleçendo ou interditado qualquer

sócio, a.sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, suce§§ores s

incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios

remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da soçiedade, à data da resolução, verificada em balanço

especi almente levantado.
PARÁGRAFO LrlüCO: O mesmo procedirnento será adotado em outros

casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, (art. 1'028 e

1.031 CCí§2).
CLÁUS1ILA DECI§{A QUARTA: Os administradores declaram, sob as

penas da 1ei, de que não estão impedidos de exercerem a administação da

sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação crirninal, ou por se

enconffarerr sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,

o acesso a cargos publicos; ou por crirnes falimentar, de prevaricação, peita ou

Snborno, concussão, peCglpç, ou contra a econCImia popular, contra C sistema

financeiro nacional, .@u'.tqrÍnas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé publicaCIu a propriedade. (art. 1.011., $ 1"' CC/02).

cLArrsuLA DECintA QUINTA: DECLARÁ.ÇÃO DE
MICROEMPRESA: Os sócios declaram, pâra os efeitos de enquadramento

colrro microempresa que o vaJgr-{a reeeita bruta da empresa não excederá, no

ano da constinrição, o lirnite fixado no inçiso 1, do artigo 2o da Lei no 9841, de

05 de Otrtubro de L999, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de

exclusão relacionadas no attigo 3o daquela Lei.
CLÁUSULA DBCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Ivaiporã -
Pr. para o exercício e o ctrmprimento dos direitos e obrigações resultantes do

presente in strutnento.
CLÁLISULA DECIMA SETIMA: As dernais cláusulas do contrato social

prirr-ritivo que não colidirern com a presente alteração, p§finanecem

inalteradas.
Lavrado em 04{Quatro), vias de igual teor e forma-
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A presentê cópia fotostática confere com
original. Dou fé.

lvaiporã-PR, 17 de junho de 2016

w.
Zulmirq-,iáe Freitas Du rante Gonçalves
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SIRLEY ALVES DOURADO C EDIMAR PERBIRA DOURADO, bTASiIEiTOS, CASAdOS

pelo regime de Comunhão Parcial de bens conforme certidão de casamento no 1.129 das fls.n"

)q Ao ti-rro B-07 do Registro Civil de Ubiratã - Paraná, em 29 de Abril de 1995, empresários,

residentes e domiciliados em Ivaiporã Paraná, à Avenida Brasil no' 970 Apto' 01 - centro

CEp- 86.870.000, ela empresária, porladora da CI/RG. N". 6.285.722-6lSSP/Pr; CPF/MF no

018,336.659-02, ele empiesário, portador da CI/RG. N". 4'767.864-1/SSPlPr; CPF/MF no

684.991 .679-34, únicos tótio. da empresa que gira-sob o nome empresarial de DIMAQ -
MóyEIS pARA ESCRITORIOS E INSTALAÇÔpS COIv1ERCIAIS LTDA. ME, com

sede e foro em Ivaiporã Paraná à Avenida Brasil no 970 - centro cEP. 86.870.000, com

contrato social deviàamente arquivado na Junta Comercial do Estado clo Paraná, sob no

4lZO3lgOSl4 cm 06/02/1998 inscrira no CNPJ/MF sob no. 02.411.982/0001-30, resolvem por

este instrumento particular de alteração modificar seu contrato social, primitivo e última

alteração no, 201 úi;,q13p em2510812011 de acordo com as c1áusulas seguintes'

tiÁÜ§ulA pRIMEIRA: A sociedade altera seu objetivo social que cra' Comércio,

Íarejista de móveis novos para escritório, (CNAE * 4754'7-01), Comércio Varejista e
periiérico para Informática (CNAE, 5245-OlO2). Comércio varejista de eletrodomésticos

(CNAE - iZqZ-Arct). Comércio Varejista de Artigos de Papelaria e Materiais Pedagogicos.

iCNnE - 4761-0102) e Comercio Varejista de moveis _hospitalares. 
PASSA A SBR.

ào*ercio, Varejista de móveis. novos para escritório. (CNAB - 4754-7-0t), Comércio

Varejista e periférico para Informática ICNaE ,4751-2l}l). Comércio varejista especializado

de elerrodomésticos à equipamentÔb de áudio e vídeo (CNAB - 4753-9-00). Comércio

Varejisra de Artigos de Pàpôlaria e Mateiiais Pedagógicos (CNÂB - 4761'0103) c atividade

secundaria. Cornércio de móveis para instalações hoipitalares. (CNÃtr3I02i1:UU)'
ôr,ÁÚsura SEGUNDA: Ficá eleito o foro de Ivaiporã Paraná para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumeuto.

ôf,iÜ§úA TERCEIRA: Permanecern inalteradas as demais clánsulas do contrato social

primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

DIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITOIUOS B INST'I LACOES

COMERCIAIS LTDA. ME.
CNPJ/MF. 02.41 1.982t000 1-30

NIRE N'.41203790514.
ilõNA ALrÉúCÀo nB coNrRAro

Lavrado em 04-(quatro), vias de igual teor e forma
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nQq-Móveis para Escritório e Inst. Comerciais Ltda

02.411.982/0001-30 - Inscrição Estadual 901'54998-23

Av. Brasil, 970 - Centro - IvaiporáParaná 
".ll"t,

dimaqivp@hotmail.com

Fone/Fax (043) 347 2-L3Lg

ANBXO VI

Município de Cândido de Abreu-Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL ne 35/2016'

obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em

geral para as Unidades Básicas de saúde, em atendimento à secretaria Municipal de

Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DIMAQ-MÓveis para Escritório e Instalações Comerciais Ltda' CNPJ/MF n"

02.41L982/0001-30, situada na Avenida Brasil, 970, na cidade de lvaiporã' Estado do

paraná, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal

de microempresa, conforme conceito legal e fiscal do nosso ordenamento pátrio'

podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006' de 14 de dezembro de

2006.

Ivaiporã,20 de junho de 2016'

0241{ gg2/000{.30
ormeo môvtrs pl rscntrónro

E |NSÍALAçôE8 ComtRcrAls ITDA.
Av. Brastr, 9I0 - ôantro

§EFr $CB7o.eoO lvÂlpOnÃ - pn

DIMAQ-Móveis para Escritório e Instalações Comerciais Ltda

EDIMAR PEREIRA DOURADO
cPF 684.991.619-34

RG 4.767.864-l
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diínoq-Móveis para Escritório e Inst. comerciais Ltda

CNJP 02.411.982/0001-30 - Inscrição Estadual 901.54998-23

dimaqivp@hotmail.com l''l',,;"i'

Fone/Fax (043) 347 2'L3L3

.,r'ilt:1\_.',. rllÊ i.,-
.i -.i.' lll ./i.-...
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j *)*-c';
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu-Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL ns 35/2016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em

geial para as Unidades Básicas de Saúde, 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 3512016,

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para

participação no presente certame'

Ivaiporã, 20 de maio de 2016

1?f;fi[&3íJ#f-lili?'1
E IN8

" "'l;itsiffi''3í.9^'Eãll'i' " 
*

DIMAQ-Móveis para EscritÓrio e Instalações Comerciais Ltda
EDIMAR PEREIRA DOURADO
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' Dcp.Ítrmcfito lrldon l dg RqisdÍo do Corrárcio
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M.rr{CiPrÕ

Campina do Simâo
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JUNTA C0[|ltf CIAL DC, PARÂNA
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tvlÂÍllA TH§RE:tA LOPES SALOMAO
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o[ roENlrFlcÀÇÀo 0ô ÂêGtsÍÉo D€ eilpRE§^ - t{RÊ oÀ §Êo€

Geferson Juni.or Wognei

Brasileiro §olteiro ( a )

Vicente Wognei lfsaura WogneÍ
ô mdMo) | lt,C.MTlo DE DúlE o ôrgÉo Míffi

06-02-1984 I 4.171 .0?9-i I ssp
lBl{ClPAoO POf, &m. ô ôeúrúçlo .- âôÊr{. ú de dô ittéffi)

§ô$âêlLl ôO t{^ (LOGfiÂOOURO - M. .v, .tc,)

Àvenida Joâo Ferr:eira Neves

declara, sob âs penâs da lei, nâo estar impedido de exercer âtividade eÍnprêsária, que nâo possuioutro registro
empro§ário e requêr à Junta Comercialdo pmen*

Inscrj-ção

|Iolrr€ EIIPtrEâ RlAt

Gefer:son Junicr Wcgnei
L@RAOO(nO {M, e, .tc.)

Avenida João Í''errei.ra Neves
6ÀRnO / O§rRtrO

centro 85148-000

Campina do SÍmão I PR lBrasil
OO CAPÍTAI . RI

7.000,00

íCt{Àg Fi@l}
Àiegin*d

5246-9/ ô2
ÀlMlÉa sêurdd6

s232-9 / 0A
5245-0/ 01
5?41-8/CI4
5249*3/ 06
1 499-3 / 02

Sete Mil Reais.

Comércio
Comércio
Comé.r:cio
Comérci-o
Servi ços

Varejista de Àrtigos do
Varejis0a de Máqulnas e
Varejista de Artigos de
Varejista de Brinquedos,
de Fotocópi.a.

Papelari"a.

Vestuário. /
Equipamentôs parâ
Perfumaria. s I

Escriuório.
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REPUBLICA FEDERATIVA PO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

pRtMEtRO REGIsTRO CtVtL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

t1rrenôtôóe§írÚreuAs DA coMARcA DE JoÃo PESS9A

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' b r

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

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

ófito. àÊiiratiro de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçâo de-autenticar.e 
.

recónhecer firmas da Comarca de João Pêssoa 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 reprodução

fier àõ óriginal que ," iú ãp*rentado e neste ato'cônfirmó sua autenticidade através do código

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

Este documento foiemitido em 04/09/2015 às 14:03:51 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

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

" 
eúitioo airavés oo siie Oà Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em

vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200/01.

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

Código de Controle da Certidáo: 423391

Código de Controle da Autenticação:

265404091 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
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.l-:t Mrtttstdrto c ' Olssenvolvtmento, lnd[lstria e Comélcio ExterioÍ

l{}Í secretaria do Desenvolvimento da PÍodução
\§EZ Departamênto Nacronal de Reglstro do comeÍcto

REQUERIMENTO DE EMPRE§ARIO

NÚMÉRO O€ IO€NTIF DO R€G|§ÍRO OÉ EMPRI!{iA ' NlÊÊ DA tiÉo€

4 11 058554 5-0

FlrHo OE 6Di)

Vi(:ente Woqnci

NtFe DA FIUAL (tvÉosôI qDcdc !ê alo íoÍcíênle â llkl)

únâG)

IsaL:til !'üogne:i

Ô10ã6 êmlsr
Qí:L)

a*;
NA§clOO Eâl (drtr do ô.stcílô)

06-02-1984
IOENÍ|OÂDe íirnore

8.171.0?9-1
cPÊ (rtúmcroi

04L .4'20 .9'39;75

,l/
(

.'; :

l .i,
'):

l:l:

NoM€ tJo ji,?REs^Rlo (.mCdo !m âbtvÚuítl)

GeLerson Junj.or Wognei.

SoILeiro (a)MG|ON^L|OÂOA

Brasileiro

ruÀúrpeoo pon úom do @Épr9!o - renlo & e$ do ôsÉ(,

ooMtclllADo flA (LOGRADOURO - tuE. âv, ôlc )

Rua Santo§ Vicentim

Bsi48-00c

declara, sob as penas d; lei, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que náo possui outro registro de

empresário e requer à Junta Comercial do pAnaNÁ:

Alteração de dadosA.l teraÇáo
oEscRrÇÁô oo ÉvENÍo

LoORAoOURO (0.. av. ctc.)

Avenida Jclão Ferreira Neves

V^LOR OO CAATÀL (nor c)áênrÔ)

Sesscrrta MiL Reais.
D€scRrçÀo Do oaJEro

Comércio Vareijs[a de Ar'Ligos de PapelarLa'

comércjo varel j st.a de equ j.pamentos e suprimentos de inÍ:or:rnáuic'a'

Comêrcio Vareiista de MÓveis'
comérc i o Var:e j i.sLa de l,láqu j nas ê Equ ipament-os El.et r:ôn jcos.

Comi:rcio Var<li i§t â (io Arf-igos Esp<:rt-ivos '
Serv j Ços c-ie FotocÓPia.

0 7 . 4 B 1 . 1 0 ? / Cl00 1- 4 B

SA|RRO / Ol§rRfÍo

eent rô

Canpina do Si"mão

PÀíS

Bra s i.l

VALAR OO CAPITÁL. RS

60 . 000, o0
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Afivürd. pdmpd

41 6).-0 / A3

AtiviJldQ s@ÍúÔtlra

41 5t-2 / 00
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30-06-2005
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4-11-2011
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRoREcrsrRo-.gyr-Lprr!{§3,ffi?3E%ltriôurpRrv-ArvoDEcAsAMENros,
rnrenorÇôEs E rurELAs oa comÃncÀoÊ jóXo btéõõÀ^-^"''

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tet.: (83) A244-5404 / Fax: (83) SZqq_Sqáq

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

CERTIDÃO DE AUTENTICeçÃo DtctTAL

o Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos eÓbitos e Privativo de Casamentqs, t.teüúães e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado dá paraíba, em virtúoe etc...

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

Este documento foiemitido emo4togl2ols às i 1:22:i3 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima,_gargnle que este documento foi gerado para Geferson Júnior Wognei - MEe emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, o-e acorcio cô, ã Lãõi.ráiãã rào-.i"r ",vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22OO1O1.

Esta ceÉidão tem a sua vatidade até: 04/09/20í6 às 11:20.53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidáo: 423399

Código de Controle da Autenticação:

26540409í 5í 048330765-1

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

Fr#ílícrd.Irstkcrctí
itdftftutó.lt*-.2Jú0,{t
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da42c427180cffd6a8e829dacfc2a31 b3ff2ee644034b524cAc0579803a6c81feg2dcs
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REQUERIMENTO DE EMPRE§ÁRIO í t2

I tHÍi/q;Ao Do REG|§TRO Oe EUPR€SA - NIRÊ OA SÊôE lNlriÉtÃF'
I| .-..-'.:'411058554§0

|trul.rutru
BRÂSILEIRA

e§I^w utvtL
SOLTEIRO ;i.-

i=!\ /94
--É--.uEÀ(J

MIXI F N
REGIHE DE BENS (r. c...óo)

ElI I{GPADO FOR (hm ô ffiip.çlo mür m cre (b ffiu)

)

RUA SATTITOS VICENTIM §íN
LliltsLÉratsI{ I(,
CASA

g tBÍ{fr,tI§IFlIo
CENÍRO

UKP

85148000

CAMPINADOSIMAO
UF

Irn
declara, sob as panas da lei, nâo estar impedido de exerce
requar à Junta Comorcial do Estado do pâÍaná:

002
EDçX[ó(, rÃr^r9
ALTERACAO

êvENrul r.Ê§çm\àu tI) EVENTo

021 IAtrERAcAooEoAoos(ExcEToNot EEMPRE§AR|AL)

hvENrq rÉscRlç o Do E\tENTo EvENrq oEscRçAo Do EVÉNTO

LO§RA@IJRO (rua, àr, rtÂ)
AVENTDA JoÃo FERRETRA NEVES

ruüEXU
3037

lJJfltsLtst|tsN I9
sAtÁ01

nreru§1xilg
CENTRO

çLr
85í48000

MUMÇTPIO

CAMPINADOSIMAO
UF PAIS

lt* lausl-
o()rrREro ELETRONTCO {E.lrAll)
gr,vognei @yahoo.com. br

v^toRooc^PtT L-R8
200.000,00

VALOR DO CAPITÂL (poí3rtoí*o)

DUZENTOS MIL REAIS

çuliirEAltuuu
ecoa6urca

(Cl{ÁEFi&..)

4781003
LLà-..*

4751201'
4751701"
4753900 "

4763602 .

476380t
17517Q2'
4755502

(coNTrNUA)
a

LÊ§ÇrilçJ\9 Utf qaJETt)

COMÉROO VARE.'ISTA DE ARÍIGO§ DE PAPEI.ARIA;

coMÉRcto vARE,êTA DE EeutpAMENros E supRtMENTos or rrupoRnÁTrcn;
COMÉRCIO VAREJISTA DE UÔVEIS;
couÉRcro vlRÉ,rsrA DE ewrnooouÉsrcos e EeutpÂrvtENÍos DE ÁuDto e víoeo;
comÉncro vARE",lsrA DE ARTtGos ESpoRTl\ros;
couÊRcro vAREJtsÍÂ DE BRtNouEDos E nRleós RECREAIVos;
couÊRc|o vAREJI§TA DE ARTIGoS DE coLcHoARIA;
COMÉRCIo VAREJISTA DE ARTIGo§ DE ARMARINHo:
(coNTrNUA NA pRôxtMA pÁerun)
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30m/2005
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declara, sob as penas da l?i,!â
raquer à Juntra Comercial do Esiado do paraná:

ALTERACÂO DE DAOO6 (EXCETO NOME EUPRESARIAL)

lvgtnoa rcÂo FERRETRA NEvES

EcoNôillo{
(O.IAE Btãl)

.1761ü'3
re§

,07{4001.
4755503,
.í649a08.
4665600,
4049401
8210901

coMÉRcto vAREJtsrA DE FERRAGENS E FERMMENTAS;
COMÉRCO VAREJÍSTA DE ARTIC€S DE CAMA ME§A E gÀI.II.IO:
COI'TÊRCIO ETECADISTA DE PRODUTOS OE XIbUHg E LIMPÉZA;
coMÉRclo ATAcADtsrÂ oE MAoutl.rÁs E EeutpArúEilTos PARA uso coMERctArj
COIIÊRCIO ATACADI§TA DE FOGÃO, UÁOUIruN OÊ I.AVAR, GEIÁDEIRA, FORNO MICROONDA ,etÉrRtcos oE uso pESsoAL e oorrlÉsrrco;
§ERVrços oE ForocóPta.

EQUIPAMENTO,

ff,rffi&***

gacrüaíh da tilcn a 'Pcquarr Emprro rh pmldanclr Íh R.prràIc.LstEtr.f. Radonaíaçto a !àrplnetfo
O.part rmíüo ü n ebo Etnpíratu c útegngfo

REQUERIMENTO DE EMPRE§ÁRIO

lVNOI

2t2

JUNTA COMERCNL OO PARÂTIA
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVÀ
CERTTFICO O REGI§ÍRo EM: O7 I A8 / 201
soB NúMERO: 2.014 4562820
FÍstôcolor 1 4/456282-0. DE 06108/2014
:41 1 05ü55{5 0
JulrrÕÊ noêlrEr uE
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] '',r"-':r

SÉBASTIÀÔ MOTTA
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REPÚBLICA FEDERATIVA PO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRtMEtRo REGISTRo ctvlL DE NASctMENTo E ÓBlTos E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,

rnrenórçóe§írÚreuas 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 d.e Nascimentos e

ótit"r à prúativó de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de.autenticar.e 
,

reconhecer firmas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc"'

certifica com base na Lei gg35/g4 - aft.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

iet ào original qu" ," foi ápresentado e neste ato cànfirmo sua autenticidade através do Código

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

Este documento foi emitido em O4tO9l2O15 às I 1:22:57 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

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

e emitido airavés do siiâ do Cartório Azevêdo Bastos, die acordo com a Legislação Federal em

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

Esta certidão tem a sua validade até: 04/09/20í 6 às í í :20:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 423390

Código de Controle da Autenticação:

265404091 5 10484/;0312'1 a 26540409í 51 048440312'2

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

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

lfiÊr lliiltu
Íila.1€l rra Ír.Êrlüllol*clú

lr{üftu,túütlr?Jítr4ô

0e4869d53832a6531O472b718f7b711ee8babb5b27cd7d6785962c62
7599cb871 Boãffd6a8e829dacfc2 a31b3f72ecn7acd6c8ee1 d21 557349e2d981 Sbdd3c3



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páoina:
CêrtiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercia! e são vigentês
na data da sua expedição.

Oocumento Assinado Digitalmen
Para verificar a autenticidade acesse www,juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número í63349312 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 diâs

Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968. 170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEP

Nome Empresaria!

GEFERSON JUNIOR WOGNEI. EPP

Natureza Jurídica: EMPRESÁRlO

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

4Í 1 0585545.0

CNPJ

07.481 .1 07/0001 -48

Data de Arquivamento
do Ato de inscrição

30/06/2005

Data de lnício
de Atividade

30i06/2005

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complementoi BaiÍro/Dislrito, Município, UF, CEP)

AVENTDA JOÃO FERREIRA NEVES, 3037. SALA OÍ, CENTBO, GAMPINA DO SIMÂO. PR. 85.148.000

Objeto

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
CoMÉRcIo VAREJISTA DE EoutPAMENTos E SUPRíMENToS DE INFoRMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉBcIo VAREJISTA DE ELETRoDoMÉsT|cos E EQUIPAMENTos DE ÁuoIo e víoeo;
COMÉRCtO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE GOLGHOARIA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMAHINHO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE GAMA, MESA E BANHO;
COMÉBCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁOUNAS E EOUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL;
coMÉRcto ATACADISTA DE FocÃo, MÁoutNA DE LAVAR, GELADE|RA, FoBNo MlcHooNDAS, EeutpAMENTos
ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
SEBVIÇOS DE FOTOCÓPIA.

Capital: R$ 200.000,00

(DUZENTOS MtL BEATS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ne í2312006)

Empresa de pequeno porte

Ú[imo Arquivamento

Dala:0708/2014 Número: 20144562839

Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPFESA COMO EMPRESA OE PEQUEN(

Evento (s): REENQUADRAMENTo DE MIcRoEMPRESA coMo EMPRESA DE PEQUEN(

Situaçâo da Empresa
REGISTRO ATIVO

Status
fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Nome do Empresário
GEFERSON JUNIOR WOGNEI

ldentidade: 817í079í,SSP/PH CPF: 041.420.939-75

Estado Civil: Solteiro _ Regime de Bens: Não lnformado

r6/3s4e31-2 
cuRlrlBA - PR' 18 de maio de 2016

-frF a*
I IBFRTAD BOGI'S

SECRETARIA GERAL

www. juntâcomerciarpr. gov. br/cêrtificado

\-., I



ÇEFERSON )UNIOR WOÇNEI - HPP

Municipio de Cândida de Abreu- Paraná

Licitação Madatidade: PREGAA PRESENCIAL No 035/2016

l'r. V§ ;.'r
.1 L'-,

! ç-r't' ".,.\., i-,
.í -' -'r 'i

gi i'i"_lgi_.;,;
l',;' 1 ;r'.
\ 2+ 1:,'\_**_--:-cl__- 

_,/'r{.'i:;rjç; _.r

Oálefo: Regrsfro de Pregos para futuras e eyenfuars aqursçÕes de mobilián'os eín gerulpara as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secrefana Municipal de Saúde.

Declaraçãa de que cumprc plefiamenfe os reguisrÍos de habilitação

atendimento ao previsto no editatde PREGÁo PRESENãIAL no 035/2016, DECTJ.RÁMOS
que cumpnmos plenamenfe os regu,sifos de habilitação exigidos para participaçâo no presenÍe
certame.

Campina do Simão, 18 de Junho de 2016

l-ceFERSoN JUNToR i
WOGNEI - ME.
Av. Joâo Feneira tieves - N'3037

Centro. CEP' 85.148-000

Campina do Simâo-PR

CNPJ: 07 .481. 1 07/0001 48
I cno. tcMS: 9o344oas€1 Il- -.-r

RG n' 8.171.079-1
Represenfanfe Legal

C N PJ : 07 .481. 1 07/0001 -48
Avenida João Ferreira Neves, 3037 - Centro

lnscriçâo Estadual: 90344085-61 I
Telefone: (42) 3634-1267 CEP: 85.148-000

J(tniorWognei
CPF n" 041.420.939-75

Campina do Simão/Paraná Email: contratosg@yahoo.com.br



CEFERSON JUNIOR \ATOGNEI Ç EPP

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: PREGÃ] PRESENC tAL No 03512016

Abjeto: Regr.sÍro de Pregos para futuras e evenfuars aqursigões de mobiliárias eÍn geralpara as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secrefan'a Municipalde Satlde.

DECLARAÇAO DE ENQUAD RAMENTA COMO MTCROEMPRESÁ OU EMPRESÁ DE
PEQUENO PORIE

A empresa GEFERSON JUNIOR WOGNfl CNPJ/MF no 07.481.107/0001-48, situada na
Avenida Jaão Ferreira Neves 3037, declara, sob as penas da Lei, que a mesma esfá esfaôeleeida
sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno pofte, confarme conceita /egal e
fscal de nosso ordenamento patrio, podendo usufruir os benefÍclos da Lei Complementar
123nAA6, de 14 de dezembro de 2006.

Campina do Simãa, 18 de Junha da 2416

L/JEereRSoN JUNroÉ-l
WOGNEI - ME.
Av. Joâo Feneira Neves . N' 3031

Centro. CEP' 85.148.000

Campina do Simâo.PR

CNPJ: 07 .481. 1 07/000 1 4e
reAD. tcMS: 90344085€1 

I

CNPJ: 07 .481.1 07/0001 -48
Avenida Joâo Ferreira Neves, 3037 - Centro

RG n" 8.171"CI79-1
Representante Legal

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

Junior Wognei
CPF n" CI41.420.939-75

Campina do Simão/Paraná Email: contratosg@yahoo.com.br



a do §imâo

BEI, JOÃO MANIA DUARTE TILHO
Taboli*o Dtsignedo

R§GINÀLT}O RIB§INO U}PES
Tabcti§o §ubsituio-Poí.rzmt2

Comarca de G uarapua"r,,.,F

!;,::

LtvRo N'004;b'!'
FOLHA N' 1{4

iL,r

!:'1:t*

rocolÍ) G§RÀL N"001- DATA: a9/o4n015 - PROCI"IRÂÇAO

BA.qT/.NT[ aUE FA7ZI e *§MPI(§§A. C§]:§RSON JUMOR WOGNEI - MEl })l\{ }ÁVOR
DE *RAFÂEL DE LIMA'' corno s§gue:........

sAtBÀIvl quantos este público instrumento de procuraso, bastante virem, que sendo ü{}Í§ rwve {AP)

ai^ A" *Ai ,fu Abrtt $4 Aa an* de ciois mil c Erinze (20t5), nesta cidade de Campina do §imâ.t1.

Comarca de CuarapuavlPR, nestâ servsntia notarial, perante mirn, Regiu*ldo llibeirs lxpes -
'I'abetiiio Substituto, comparecsu somo outsrgante: *EMPRE§A G§"§Etrt§Ol. .

WOÇNEI- ME*, devidamente inscrita no CNPJ sob no07.481.107/0001-48, e na Junta cr:mercial do

iraraná sob no20118329308, corn sede a Avenida João Ferreira Neves no3037, §entrü, Campina do

Simão-PR,ne§teatodevidamentcrepre§entadaporseusóciogerenteSr..M
W-OGNEI. portador da CVRG No8. I 71 079- l -SSPIPR, expedida em data de 2210811997, e inscrito no

Ópf U'O+t .420.939-75, brasileiro, solteiro, maior e c&paz, comerciante, residente e domiciliado a Rua

Santos Vicentin Vno, centro, Campina do Simão-PR Pessoa identificada por mitn através dos

clocumentos apresentados e acima mencionados" do que dou ft. E, perante mim, pelo outorgante, loi

dilo, que por este público instrumento de procuração e nos telmos de direito, nomeia e const,itui ser"r

basteurie procurador: *RAFAPL D0 LIMA'porlador da CVRC N"5.936.204-SSP/SC, expedida ern

<lata de iya+tZOOl e insciito no CPF No076.891.439-62, brasileiro, solteiro, maior e câpsz, vendedor,

residente e domiciliado a Rua das Palmeiras no57l, centro, Campina do Simão-pR A quem a

outorgante confere amplos, gerais e ilimitados poderes, para repre§entar a outorgaule, em licitações

instoiradas pelar hefeinras lWunicipais neste Estado e foru dele, podendo o msncionudo

procurador iorrn quolquur decisiio durante tçdas as fuses do processo lícitatórfut, intlusive
'upresentar 

Declarafiío it* qu" & pxtp$néfits eampre os requisitos de Hahililttçãtt, ox envekrpes

fuapostrt: de Preço.; (n"í)I) * ttrriro*nÍos de húilitaçãa (n"02) em notne da Outargant*,formu'kr

verialmente lances oa ofertus ,r{ts €íttlr$§ de lsnces, desísrtr verbulmente de fcrmalar lançe.s ta
ofertus nas etupur tle kritccs, fiesaeisr r retlução de preço, desistir dpre§§írmente da int*nçiío de

ilmurpor necunso administrttivo a* final du sesriio, manifestar-se ímeúiata e motivadnmente soltre u

inteição de interpor recufiü «dmiiistrativo tn.final ela sessão, uç*inar a atç da sessdo, prestur ktd*s

os esclurecimentos solicitados pelo Pregoeint, bem comi) praticar todos os derutis aio* que se

fizerem necessário aofiet e cabal camprtmento do presente mtndato. Assim o disseram do que dou

lb A pediclo <1o outoryante. Iavrei-lhe este público instrumento de procuração que depois cle liclo e

achado conforme, a"*itou, outorgou e assina, hcando dispensada a presença e assinatura das

testemunhas instrumentárias a este ato, por vontade expressa das partes, conforme Normatiza o CN

11.2.18. A presente procurâçâo mti registradr no Livro de Protocolo Geral sob no030o Livro
n,'001, 

"mOgnltZ0l5, 
Eu, Reginaldo Ribeiro [-opes, Tabelião Substituto, que a e§u'evi, e eu João

Maria Duarte Filho * 'I'abelião Designado que subscrevi, dou fé e assino em públi§o e râ§o- COTA

384,62 VRC - R$-64,23. Em Testo (está o sinal público) da verdade 09 de Àbril

<le 2015 (a) GEFERSON JUNIOR WOGNEI, REGINA
Sutrstituto). Nada mais constâ. Trasladada na me§ma data. E iibelião substituto.

que a escrevi, dou Íé e assino em público o r&§o...1

porL 12[2012

.OCr.;nb.P.:641, Controle. ri§5FIX,fjV0

ú

#:ffi"h

[.S: (Tabeliãcr

üonsulte esse selo em hltp.//íunarpen.crm.br
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i*&ldo de exercer atividade empresária, que não pos§ui outro regi§tro de

empresárío e requer à Junta Comercial do t'âraná;
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declarâ, sob âs penas dâ lei, nâo e§tar impedido de exercer alividade empresária, que não po§sui outro regi§iro dü

êmpíesário e requer â Junta Comerciat do Farunar
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RepÚeLrcl FEDERATIVA DO BRASIL íri ris.úo { :,1-**i8H?râEâãtiê'"' ti: *Tii
FUNDADO EM 1888 \----'L/

pRrMErRo REGrsrRo crvrL DE HescrrrrfrióÉ'óâ'íiós E pRtvArtvo DE cAsAnneHro§{::i/
lurenólõóL-s e iÚrÉLÀ§oa couaRcA DE.toÃo 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 DlGlrAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos e

óOitor e Érivativo Oe Cãsamentos, 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 e reprodução

flel do originat que me foi apresentado e neste ato confirmó sua autenticidade através do CÓdigo

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

Este documento foi emitido em25tO1l2O16 às 07:29:17 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado.paraF P GARALUZ ME e emitido

através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordoãom a Legislação Federal em vigor Art 1o'

e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validad e até:22108/2016 às 03:52:58 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 417034

Código de Controle da Autenticação:

384321 081 5 1114470629"1 a 38432'108'151114470629'6

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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REcrsrRo.gyr-L-D_El'r{§3,I':{"3 E%1.1i3". p*vArvo DE cASAMENros,rrurenorçÕEs E rurELAS DA corvrancã õe ióÃo ;!ÉõõA-^--
Av' Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB

Tet.: (83) 3244_5404 / Fax: (83) gZq+_SqBq
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 eÓbitos e Privativo de casamentri, út""iüÕes e Tuteta, 
"o, ãtribrição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João Pessoa capital do Estàoo da paraíba, em virtude etc...

certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - In".Y, que- o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofiel do original que me foi apresentado e neste ato confiràó sua autenticidade através do códigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 17t0612016 às 0g:37:0g (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F p GARALUZ ME e emitidoatravés do site do cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
-com 

a fegistação Federal em vigor Art 1o.e í0o. § 'lo. da Mp 2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: 2olo}tzol6 às 03:44:3i (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:415784

Código de Controte da Autenticação:

3843í9081 5091 1200551 -í

A aufênticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
I através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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F"É. TIARALUZ. ME

PBocuBÀçÃ.o

Pt'ir este instru.nçnlrl Í:articular de Frrrcuração a F.P, GASALUU * Ms', s(]m sede

na itua Saür()s Dunt()rtl rrç 1;ll){i, \:lirílL?'fi, Caúo §lt)urãto -Pr' inscrita n<r CNPJ/MF srtl n

n.§ 07.299.558/000,l*{i§} r: lnl;cr:i{ã* li*taelual n'Ç §0Íilll 70447 ' nÔste alo reBrexentads

por seLr Proprietário, Sr. Fláviç Pereir* §aralus' {:çrlaclor cla Cédrrla de lclenti'dade n"#

7,604.343-0 e cPF n.a {.)43.7?tt.§3il*;13. r&om$ia e constituie seu basiante Procurador <'r

§r. Julio Garaluz. pnrtaelor cla üríciLrla ct* ici*nticlacle 'n'e 1'945'953-§ e üPF n'§

3?6.0§?.08S*ft7, a quem crrnfere anrplos pçd*r*s para re'pre§entar ê F'P' GA§ÂLUZ -

ME., eçrn prderes pâra tomar qualcluer clecisã$ cluran{e todas as fases da Licitação'

inelusiv* *rpres{:ntar propi)sra e rlecraração cle ar*ndiil]ünrü e}ris r*quisitos de habi}itaçã<r

gnt nastr) ela *ulurganle, lt;rrnulirr verbalutefitf n()!A§ prâí)*§IA'§ eie preçOs na(s) etapas

de lances, Cl*sistir exPr§s$alnente di) .intençã* ele irrterpn'r reÇUr§o administrativo'

manifestar-i;e inrecliata e motivadamente a intenção ele interpor r8cur§o administrativo

ao final da sessãn, intcrÍ:0r rÜdlrr§o a'riministrativo' assinar a 'Àta da sessão' pre§tar

gsd65 os esclarecirnentos srrlicitarl:* ;:*lei(a) Pregoeirr:(a), enfim, praticâr toclo§ os

clemais atos pertinet'tles aô ((jrtaüle ffit I'1{}111.ü Cia outrrrgante' inclusive assinar cnnlratos

cleForner:iltentoedenrili§dorlllri'rníüsrcfer$ntcalicitaqÕes'

À {resente procuração é vátida atê o dia 3f/fUâ§18'

Fr:r ser verdade' firnrr"r a Presenle ue se prçduaa çs efeitos
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Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244_5404 / Fax: (83) gZ+q-SqB+

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

GERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de casame.t"i, út"roú'oes e Tutelas .o, ãtriorição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João Pássoa capital do estaoo oà paraioã, êm ürtuoe etc...

certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - 
inc. V, que- o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofiel do originalque me foi apresentado e neste ato confirmó sua autentiôiáade através oo cooigode Controle e Autenticação abaixo.

O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 17lo6tzo16 às 0g:36:31 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para F p GARALUZ ME e emitidoatravés do site do cartório Azevêdo Bastos, de acordoão, 
" 

fegistaçao Federal em vigor Art 1oe 10o. § 10, da Mp 2200t01.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
pRrMErRo REcrsrR.o.cly1L-D§l!d3,Ilá,'r8 E%lti3. 

= 
pRrv_Anvo DE cASAMENros,rNrERDrçôES E rurELAs DA conaencÀDÉ ióÃôàLéõõÀ^--

Esta certidão tem a sua vatidade até: 22t03t2017 às 05:12:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 505612

Código de Controle da Autenticação:

38432í 031 6 1137 240593-1

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

00005b1d734fd94í057Í2d69fe6bc05bd3rca,sloTazas"
5d909c9eac1 67ec1 efbe0781 38397fabbagozeor ózããr áúlooogoe eTc36793464a04c
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F.P. GARALUZ. i/lE
Ftuâ Sânto3 Dumost, 14OE - centÍo

Cep: 87.3OO48O - Gampo Mourão - PR
Fone: t4rfl3Of 6-27?.5 - 3ít16'2724rOtIG: [q§, rltt ro-ztre§ - .]lrlo-2l24 ., li,

CNPJ:07.2S9.§S8ÉMI{69 - lnsc. Est. S}333704.47;'" ;:

ÁNEXO II

lúunícípio de Côndido de Abreu- Poronó

Lícíroçõo Modolídode: PRE6ÂO pnesENcIÁL No. 35/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREçOS poro futuros e eventuois oguÍsíções de
mobílÍáríos em gerol poro os Unídodes Básícos de Soúde, em otendimento à

Secretorío Munícípol de Soúde.

Corto de Credencíomento

fndicomos o Sr. JULIO OAP.ALUZ, portodor do cédulo de identidode no.

1.945.953-5, Órgão expedidor SESP/PR, CPF no. 325067.089-87 como nosso

rePresentante legal no Licítoçõo em referàncio, podendo rubricor ou ossinor
documentos (hobilitoção e proposfo), monifestor, dor lonces, prestor todos os

esclqrecimentos de nosso proposto, interpor recursos, desístír de prazos e
recursos, enfim, protícor todos os otos necessár.os qo fiel cumprimento do
pr esent e Cr edenci amento.

CAMPO,I^OURÂO, 20 dejunho de 2016.

AP,ALUZ

-33
Íatzqç55 0üc1 -ôil
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..ffi.I[':;.Y],1H j.iJ'
JL ;ilài, r\4oijRAo'PR
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F.P. GARÂLUZ. ÍüE
Ruâ Ssntoi BrrrÍroÍlt" 14{}6 - cêntro

Cep: 87.3OO-48O - Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3Ot6-2725 - 3A7Bà7Z.4

CNPJ: 07.299.S§8rum{-69 - lnsc. Est.

ÁNEXO IV

ÂÂunicípÍo de Côndído de Abreu- Poroná

Licíroção ModolÍdode: PRE6ÂO pngSENCTAL N".35/201ó.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS poro futuros e eventuoís oguísições de

mobílíáríos em geral poro os Unídodes BósÍcos de Soúde, em otendimento à

Secretorío Municípol de Saúde.

Decloroção de gue cumpre plenomente os reguÍsÍtos de hobílitoçõo

Em otendimento oo previsto no editol de PRE6ÂO pRESENCIAL no.35/20!6,
DECLARAMOS gue cumprimos plenomente os reguisitos de hobilitoção exigídos
poro porticipoção no presente certame.

CAMPO MOURAO, 2 de 2016.

I

1/
o

. P. Çara!trz - ME

RUÂ SANTOS OUÍVIONT, 1406
cíi.N'ti1íJ - cEl) 873c0{80

0729

tÂi/iPo rdouRÂo - PR



F.P. GARALUZ - II'IE
Rua Santon Dumont 14{}6 - cêntro

Cep: 87.300*480 - Campo Mourão - PR
Fone: {44} 3(}í6-272.5 - 3,016-2724

CNPJ: 07.2S8.ã§88{P{49' lnsc. Est. 9t}33370447

ÁNEXO VI

Munícípío de Cândido de Abreu- Poronó
Lícitoção Modolídode: PRE6ÃO pngsENCIÁL N". 35/201ó.
Objeto: REGISTRO DE PREçOS poro futuros e eventuoÍs
mobíliáríos em geral poro os Unídodes Básícos de Soúde, em
Secretorío Munícípol de Soúde.

' 'j'.\.
,.-" \+\

,'' e/14--. :;, )

oguísições de
otendímento à

DECLARÁ çÃO DE ENQUADRA^ ENTO COMO 
^ 

rCROE,I^PRESÁ OU
E,I PRESA DE PEQUENO PORTE

F.P.6ARALUZ-ME, CNPJ/MF no. 07 .299.558/000I-69 , CIDADE CAMPO
MOURÂO, ESTADO PARANÁ, RUÁ SANTOS DUMONT NO 1406, dECJOTO, SOb OS

penos da Lei, gue o mesmq estó estobelecido sob o regime legol de microempreso
ou emPresq de Pequeno porte, conforme conceito legal e fiscol de nosso
ordenomento pátrio, podendo usufruir os benefícios do Lei Complementor
123/?006, de t4 de dezembro de 2006.

CA/IAPO MOURÂO, 2016.

VIO

il
/)(-/

CPF: 043. 58/0fr0i -ó9
. P. Garai'.lz - Mt[:

CE,\,1 i'R.:, " il l.: :, i! i ;(i{J-480

ÜriTltTPO Í!iÜURAÜ'PR

PGz 7
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Certiíicamos que as lnformaçÕos sbâlxo constâm doe documontos árqulvados nesta Junta Comercia],e1iíQliilü,Êpe,
na data da sua expediçâo. ;'o',,!"' "'Ll.l

i vlnr.lsrl DE pEçAs E AcessóRlos t-lovos pARÂ veloulos AUÍoMoroRES; comÉRclo vÀREJI§TÂ DÉ
?rrâr 

^eÂr6fÍt/: uusnrncaNrEs pÁRA uso AuToirôTlvo s pARÂ ourRos usos, REcARGÂ E REMÀNUFATURÂ og cART{.,cHo§ E

; ToNNER pARÂ EeutpAueNros àr lnponÍilÁrsA, ÇoilÊRcro vAREJtsÍA DE MArÉRlÁls DE coN§.TRuçÃo ctvtt;
I ;ãüàãü;;*iliri'iürnrrdos àsi,ôiirvói, cóüÉióró ÀrrõÀúrCrn DÉ RoupAs e ncsssónos prna uso
pRoFtsstoNAL E oE SEGuRÀNÇA 0o TRABALHo Ept;CoMÉRCto vÀRÊJlsTA oE MÔvEls, EQUIPAMÊHT0$ MÊt

oDoNTtcos e oRropÉorcos,cbuÊnao vAREJlsrÂ oe cost'rÉRcos, comERclo vAREJISTÀ DE PRôüuro§
ÂLIMENTíCIOS EM GERÂ1.

Capltal: R$ 200.000,00

touzENTos MrL REAIS)

i Mlcroemprosa ou
: Emprêsa de Pequono Porte

(Loi no 1231?006)

MisroeÍfiprosô

Último Ârquivamento

Data: 03/06/?014 tlúrn§toi âS14353S640

§Â§Õ§ l*lEQW§ l,lÕ irr gljtpRt§ÂRIAL}

§ituaçáo dâ Emprcsâ
REGÉTNO ATIVü

AtO: ALTERÂÇÃO

ãv6nro (§|: ÂLÍÉRA§AO ÊE

siâtu§

Nome do Empresário
FLAVIO PERETRA GÂRÂLUU

ldentidad6: 76043450,sESP/PR CPF: 043.778.83§'33

Estado Civil: Casado Reglme ds Bens: Comunháo Parcial

cAMpÔ MouRÁü - pR, 04 de maio de 2016

l6/33ô{89.0 i

IV
lfln §fl ffilt ffil ilffi lfifl llllflfll I

LIBERTAO BOGUS

SECRÉÍÂRIA GERAL

i:.' *à-i-L* iL
r -----Éá th,^ i." J Ii,
f 

NStlr,"r_"Juridica: EMPRESÁR|O -tr;--=__If*.J_
i x,ir"rã o" tdenttficaçãá do Resisiro de i cNpJ | ôF.d: ttqrirà*"rt"'lfffHq9.'
, Emprasas - NIRE (Sede) do Ato de inscriçào i dêrÀiividede

I lt r ozrsroz-1 : 07.299'.ssa/0001-69 i :tlortzoos I ltrosrzoos
I

I Endereço Completo (Logrâdour§, ilô.e tomplamonto, §airíol0l§trito, ItlunicÍpio, UF, CEP)
Ii Rul sanros DUMoNT, Í4§â, cEI.lrR$i tÂ&pô litounÂo, PR, 8?.300-480 ,, .,1 _ ....,
h* '- ---' - -

I 
Ob,ieto

i GOMERCIO VAREJI§TA Dã TÂPTLÂRIÀ, I.IVftÂRIÂ, ÉR§§UTO§ GRÂFICO§ DE TO§Ô§ O§ TIPO§, CÔIIF§ççÔE§ Ü§

I ÉÀxnÉns, rrrúi i coHiscÇôss rãtÂt?tsrrÁ§; comERcro DE nNrAs ruosLdnrÀ§, HlATsa!Â§g(ârxttcç§,
: COT'IÉNCIO VAREJISTA OE ARiIGOS DE ARMARINHOS EM GEML E ARTIGOS DE PRESENTES II{CLIJINDO.SE

i ÉúsÃLAeÉxs; rvrafenrlrs oE LrmpÊzÀ HrcrENE, LouÇAs, pRoouros METALúRctcos DE uso DoMÉsrrcos,
i ourRos pRoDUÍos Do GÊNERÕ s ssi{§sctô üenrlisu gE ulLrDÂDEs t}omÉ§rtcA§, co},tgnôlo vAREJlsrA

- anrrÉaarn\rrBr rrôy^ ae rrÁrrcrc Eu êcô^t rrÁntttrrac Eôt|IDÂMFNTôS F' FERRAGENS, FERRAMENTAS; COMÊRCrc VÀREJ|STA OE MÓVEIS EM GÊRAL, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, E

MATERIAIS DE INFORMÁTICA;ELETRO ELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPÊCIALIZADO DEl mA I EÁlÀtJ UE lNrvrlnff t lv^rELG I NV ELE 
' 

ÃVl!l9vo, vvtrLr\v.v

i ÉLÉrnopórrlÉstrcos E Eour'pAMENros DE Auoro E vrDeo, BRrNeuEDos E ffATERtAls PEDÂGôGrco$.

oricm 0E ÊEstsTRo clvtl tÀ§ pÉ§§oÂs

í,É'díyrYfrí/ É TA8tltoÀalo DÉ N0 las - côdlgo cxJ 0(.8I0{
r aiú, :.;i. qó$râ. (d *,son ú.6 mdd,* r' !-.'r r| :ila' ll r-t:{3.s

Autêríticâôãô Diõitâl "-,

1..3, à í\rc-y 8.,al e 52dà LdFe&88.9311s94 êk. 6 lnc Xll
1,2m8ÁEnh a presnr€ lmFm dlgíblbde, í€EduÉond
**Éo 

" 
*t"mo nu",€ âb. O rêfêddo é v€dds. hu té

3í905í 6í'l 06420348-1 : Data: 09/05/20't 6 1 í :06:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATTVO DE CASAMENTOS,
INTERD§ÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1í45 Bairro 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

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 atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
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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 Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

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

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b43e33cbf77264382c2cfdc89d5eb321 0b8add552bd656060602e95ae5f
8def859e7ba61 7ad9e69b39bd0c29335b796292c6594a7370b1 530467005c5c7560d9e

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. § 10. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: í6/09/2016 às 11:06:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 427597

Código de Controle da Autenticação:

5219í6091 51030270733-1 a 5219í609í5í030270733-4

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

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRIMEIRO REGISTRo CtVtL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'
rxrenôlçoe§e rureus 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 DlGlrAL

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

óOitár e Érivativo 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 gg35/g4 - art. 7o - inc. V, que o(s)documento(s)em anexo e reprodução

fiel do originalque *" foi upre.entado e neste ato cônflrmo sua autenticidade através do Código

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

Este documento foi emitido em 18/08/2015 às 12:14:51 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

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

" "ritiOo 
airavés do siíe do Cartório Azevêdo Bastos, dle acordo com a Legislação Federal em

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

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 18/08/2016 às í0:23:05 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 415298

Código de Controle da Autenticação:

521 91 808í 5',1020220254'1

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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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro.dos Estados 58939-99r João Pessoa PB
'' -íJl'tàg1tz++-s+o+ 

/ Fax: (83) 3244-5484
àttd :llwww.azevedobastos' not' br 
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e-máii: cartorio@azevedobastos'not' br

cERflDÃO DE AUTENTICAçÃo DlGlrAL

oBel.VálberAzevêdodeMirandaCavalcanti,oficialdoPrimeiroRegistroCivildeNascimentose
ôbitos e Privativo o" càámàiioi rnteroço"t ã Íüt"r"= com atribuicão de autenticar e

reconhecer firmas d" C;;;; ãã'.toao p"ttã' iãàitãioo Éstado dá Paraíba' em virtude etc"'

CertificacombasenaLeisg35/94.art'7o-,.n".V,que.o(s)documento(s)emanexoéreprodução
fiel do originat que me ioi apresentado e neste"àt; Jo;firtü sua autentiôiáade através do Codigo

ãá Contro-te e Autenticação abaixo'

O referido é verdade, dou Íé'

EstedocumentoÍoiemitidoemO2lO6t2016às15:10:11(horadeBrasília).

Achavedigitalacima,garantequeestedocumentofoigeradoparaCAMPoseClALTDA-ME
e emitido através oo rii'"'!]'b1iã"riilq;ãd; ãàiiot, 0"" acordo com a Legislação Federal em

uiõotÀtt 1o. e 10o. § 1o' da MP 2200/01'

Estacertidãotemasuavalidadeaté:02/0612017às15:09:48(Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 541434

Código de Controle da Autenticação:

s21 902061 6 1 421 1 6017 O'1 a 521 902061 61 421 1 60í 70'3

Aautenticidadedestacertidãopoderá.ser,confirmadaporqualquerpessoaeaqualquermomento'-'áiiã"e! 
o 
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUI-'

lúrurn coMERCIÁL ÓÓ PARANA
STSTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO :

-!,

. i.:,

Páqina: 001 / 001CERTIDÃO SIMPLIFICADA
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes

r3l"t4§l3"Mge9:.--
Nome Empresarial
CAMPOS & CIA LTDA. ME

Número de ldentificação do Regi§tro de
Empresas - NIRE (Sede) 

l

41 2 0823730-9

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

23t0712015

86.900-000

Data de lnício
de Atividade

23t07t2015

Término do
Adminlstrador Mandato

Adminlstrador XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Capital lntegralizado: H$
(TRINTA MIL REAIS)

FERNANOO CALDINE DE CAMPOS

005.990.71 9-31

DAIANA LILIAN ROMANI CAMPOS

008.407.679-86

Último Arquivamento

30.ooo,0o

S-ócioslÉarticipação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CpF ou CúpJ Particip?cãg no capital {R$) Espécie de Sócio

15.000,00 soclo

15.000,00 soclo

Obieto Social
coMERcto vAREJtsTA DE EoUIPAMENToS, §UPRlMENroS, PEçAS E AcESSÓRloSPARl-lry1g1YlMA, coNsERTo,

I ãÉi;ÂnÀôÁo e nlr-Ànúrer.rçÃó oe coupurÁooREs, coruE1^clgItlElltT{PE AlllE-L{ls'ELlrn.oNrcos,
DoMESTícos E pESSoAtd, coMERclo VAREJISTA DE ARTlcoS DE PAPELARIA,co!4§!9-t9..yL1EJ]9-T-A DE ARTIGoS E

ÉõÜipÁMÉúios pARa esónronlo, coMERclo vABEJETÀ DE MovEls PêRA ES9llr-qry9"E_Io..lPlIlLARES,
I óór'rEncro vAREJlsrA oe eôulpaúeNTos DE TELEFoNIA E coMUNlcAçÃo, coMEnclo vAREJlsrA DE ARrlGos Do

üãôiüffióÉ À'cÉbêonros, uNtFoRMES E AcESSoBros DE uso pHoFtsstoNAL DE SEGUBANçA Do TRABALHo,

àã"rrriáõiõüanÉlÉiÀ ôÉ óÁuçADos, ggM_E!-gto vAHEJtsrA DE Anrlcos DE vtAGÊM, coMERclo v_ABEJlsrA DE

i SUvENtEREs, BTJUTERTAS E ARiESANATo, coMERclo VAREJISTA DE REVISTÂS 
-E {o-lltlsi.gg.l1ERclor/AREJISTA

] óÉ o-rsôôSõné, ovos E FtrAS, coMEncto vAREJlsrA DE AHTtcosESPoRTlvos, co[lEnclo vAREJlsrA DE

ARTtcos ForocRAFtcos E pAhA FILMAGEM, coMERclo vAREJtsrA DE ARTIGoS DE ARMARINHO, coMERclo

L ÇiÀLlisiníieÀ';liôüioos E Anncos REcREAnvos, coMERcto vARE:{qrA DE ARrlGos DE rÁPEÇARIA,

I óôàiiN;s ipeCsieúÃÉ, coMERcto vAREJlsrA DE ARircos DE CAMA, MESA E BANHo, coMERclo_vAREJlsrA DE

õõ'JóióÀ-Rr,A,êonrÊÀciô vaREJrsrA DE LtvRo, REcARGA DE.gl[ry.qlo_s_Ero_NI_EIllIt.lupx.E-s_soRAS' FAx E

õóÉr,aoones, coMERcto vAREJlsrA DE pRoDUTos ALlMENTlctos EM GERAL, coMEnclo vAREJlsrA DE MATERIAL

i4ugolr*",e0* 
a; "t"^c

Capital: R$ 30.000,00 I MicroempÍêsa ou I Prazo de Duração

1 (TRINTA MIL BEAIS) j erpt".u de P,equeno Porte 
I

Microempresa ou Prazo de Duração
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ne 123/2006)

CURITIBA - PR, 02 de junho de 2016

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

ti

v

Para veÍrlÍicar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e inÍormê o número 1ô3421838 na Consulta de Autenticidade

, Consulta disponivel Por 30 dias

(e,dúdo sbraffi aetr!41.!.d9sq.14.,É!!i

cr/u P,e' d.n-oôdn R€pubtrcà

W,, *::":,:;!Í::li 
k l'.t" I\Wi

Documento Assinado Digitalmente O2tO6l2O1 6'1 7"
Junta Comercial do Paraná . /CNPJ:77.968.170/0001-99 ,/, /
Você deve instalar o certiÍica oo oa l&Vía
ww.juntacomeÍcial. pr.gov * I ceÍ'iwqr'

,!/,
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t*mf$t & tl* LTDA-HE
SilPJ: ââ.gr5"st{r000t.00 *-H" §0t0*ü06*üS

Jlvelrldr Trnc;edo illsysr, 2e{, *J[LÂ J[ - Centro
Jandrla ds §ul - FR ü8F.8ffiryryfd'or)t",

Fontr {*ll} - §ti}!€I§f ,r.e' ''j:i

\-d--ii'\jji:.---ANEXO IV

{

lV[unicípio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no. 35/20í6 DECLARAMOS que cumprimos

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

\

ffi . # .,g s . & 3.&/ffiffi# j"*#fl)'*

Ç&trí.ff5 & CâA LTüÂ - iMH

Íhrttrcd* fl"§cves, â2rS Sal*.À
{lentro CEF ü6.$00-tJ0C
tr*ndaÍa do Sr*l paran4- 

fr
i.!w.1

rfua

;ri

;1*,
Jandaia do Sul, Paraná, 20 de Junh o ae ZOrcf

Ut
ô

CPF: 005.990.719-3í

RG:6.853.930-7

a
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§A]lIP(}f * Gl* LTDA-HE
Gt{FJ; ââ"0t§-§t*r000t-0ü l"=. g06ggt06-üS

Ayenldc Tnno*uds,H*ves, âA{, gALJt * - Gemtro
Jandalr d*r §ul - FR CEF. SôSffi"0m

F*n*; tt$) - §*g26Ittca m,p o* I i c tt** oe*Sh ottna il l. co m

ANEXO VI

Munidípio de Cândido de Abreu- paraná
Ljcitação Modatidade: pREGÃo PRESENctAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as

fUnidades 
Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipatde Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMo MIcRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo
PORTE

CAMPOS & CIA LTDA - ME, localizada na AV. Tancredo naves, 224 - Centro Jandaia do Sul, paraná,

inscrita no CNPJ No 22.915.51410001-00, 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
dezerybro de 2006.

w2.gr5.5r4lOool-oõl

CAMPOS & CIA TTDA - ME

Tancredo Neves,224 Sala ACentro CEp 86.9OG(DO
Jandala do Sul paraná- J

Av.

L

Jandaia do Sul, Paraná, 20 de Junho de 2016.

c\
/

[,

t
\*.--

Fernando Caldine de Campos- Sócio Administrador

GPF: 005.990.719-3í

RG:6.853.930-7
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G*}IP§X * €I* LTDA.HS
tllP.I: â*,0ts"si{r000t-00 l-E," *0tâ§80t-tt

Àyannde Trncrrdo l{eyer,22{,8âLâ À - Gentro
Jendele do Êul - PR CEF. 8tt{l{l-{tü{}

Fono; {*31 - §*§r$tff

ANEXO VII
'",. ., 1 rl;'; "s'-<3(2-

Municipio de Cândido de Abreu- Paraná l;' A
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL No.35/2016. t{*mY--
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para âí.-=1.;;*r'
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

í

a

DECLARAÇÃO DE tNEX|STÊNCIA DE tNCOMPATIBTLTDADE 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..

, 
, pgr ser expressâo de verdade, firmamos a presente.

Fzl.gr5.514/ooo1-oõl

CAMPOS & CIA LTDA - ME

Av. Tancredo Neves,224 ^Sala 
A---' -õàntro 

cEP 86'900-000 I
I landala do Sul Paraná' Jíh

Jandaia do Sul, Paraná, 20 de Junho de 2016.

vqÚFernando Caldine de Campos- Sócio Administrador

CPF: 005.990.719-31

RG: 6.853.930-7 ,//
(- 

,/

/
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C*t§t0I & ClJt L?DÂ'H3
GIIPJ: 22-§t&§l{d00ü{'00 l-E. 90899808'8:}

Avenlde Trncrdo Xevô*, 22{, SALA A - Centrc

Jsndelg do §ry1- FR CEP- 88§00'{rO0

Fonor (*§l - $*3rS2§?

ANEXO lll
.,:-(, L; l: , ,'r-.1,,,i'- '?-.,.:,' /.\\

i ' "i.slqd-- á,;

Município de Gândido de Abreu'Paraná \í-- 
-* 

*i
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 35/2016. 

{a mahiliárias am dêr_, \..,..ir.fi1[17,i
õo;"tó, Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as - ***.*i;'"

Unídades Blásicas Oe SáOOe, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde'

Declaração de: lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,

ldoneidade e Disponibilização de Documentos'

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

o I - 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.

o 2 - Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposiçáo e tomou

conhecimento de todas as informaçÕes, condiçôes locais e grau de dificuldade da entrega.

o 3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com Órgãos da

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Wi.g15.514,0001'oõ'l

CAMPO§ & CIA LTDA. TE

TANGREDO NEVES, 24' SAT.A' A" 
Cenrno - ceP $.soo{oo. I

JAIIDAIADOSUL.PARAM J

Jandaia do Sul, Paraná, 20 de Junho de 2016.

\/

§/
\\
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CPF: 005.990.719-3í

RG:6.853.930-7
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REPUBLICA FEDERA',TVA PO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

pRtMEtRO REcISTRO CIVIL DE NASCIMENTó e ÓelTOS-ErrRIVATM DE CASAMENTOS'

tNrERóÉ'ó'ís e iÚrÉLÀ§ oe coueRcA DE JoÃo PESSoA

Av.EpitácioPessoa,1145BairrodosEstados58030-00,JoãoPessoaPB
Tel.: (83)3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

GERTIDÃo )E AUTENTICAçÃo DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda cat rlcanti, oficial do Primeiro Registro civil d.e Nascimentos e

óoitos e privativo Oe Caúmàntos, lntr :dições e Tutelas com atribuição de.autenticar.e 
,

reconhecer firmas oa Cãmàtãa de Joã , póssãá Capital do Estado dà Paraíba' em virtude etc"'

Certifica com base na Lei 8935/ 94 - e, ,7o - inc. V, que..o(s) documento(s) em anexo é reprodução

fier do originar que me iJ à'õ*.útadr e neste ato'cbntirÀó sua autenticidade através do código

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

Este documento foi emitido em 20/( ,t2015 às 09:38:10 (hora de Brasília).

ffie6e7e683 1 3Ofa97d30e bSfb c3267 da

ae5539e7baô#;;í.,'ãüi rôoooczggssuzóôãósogcz5d9816ec82eb4df8b2fece7eee3

A chave digitalacima, garante í.' re este documento foigerado para CAMPOS e CIA LTDA - ME

e emitido através oo rit'Joã'õr; áiiãn="ré0" aáãr"r, í" ucordo com a Legislação Federalem

vigor nrt 1o. e 10o. § 1o' da MP !200101'

Esta ceÉidão tem sua validade até: 19/08/2016 às í4:56:15 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:416063

Código de Controle da Autenticação:

521 91 9081 51 450030989'1

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

àiiãre! J, site: http://www' azevedobastos' not' br

CHAVE DIGITAL

ffiffiffi:-k*:.?**:l
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

cARToRto AzEVÊDo eÁs-ros
pRrMErRo REGrsrR.o.gryr-L-DJr^§3,[''S,?3 

E%itü8, E pRrvArvo DE cASAMENros,rrurenorçoEs E rurELAS DA corvrÃncÀot ióÂo pl-sõõe"^"^
Av. Epitácio pessoa, rr4s Bairro dos Estados sg030-00, João pessoa pB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484
http://www. azevedobastos. not. br

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

ceRloÃo DE AUTENTTceçÃo DtctrAL

o Bel' válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do primeiro Registro civil de Nascimentos eobitos e Privativo de casamentos, lnterdiçou, 
" 

Tutelas com ãiriouição de autenticar ereconhecerfirmas da comarca de João pàssoa capitaloo Estado da paraíba, em virtude etc...
certifica com base na Lei 8935/94 - art-70 - 

1nc v, que o(s)documento(s)em anexo é reprodução
ffi 8:f;i:T3'Ài""il,:j!!3oi;:i#"oo e neste ato conrirmó suaãutenticidade atrave, oo'cooigt
O referido é verdade, dóu fe.

Este documento foi emitido em 0gro7 rz01 5 às 0g:1 5:07 (hora de Brasíria).

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VlNlclus Do AMARALROLANDIA - ME e emitldo através do site do cartorio"A."uáio eu.tos, de acordo com aLegislação Federarem vigorArt io. e 10o. § 1o. da Mp 22ooiol-

Esta certidão tem a sua varidade até: ogto7t2o16às 03:57:41 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 397790

Código de Controte da Autenticação:

500408071 5 17 1 1 130625-'l

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por quarquer pessoa eatravés do site: http://www.azevedobastos.not.br

ti, J-É

CHAVE DIGITAL

00005b 1 d734fd94fo\7 Í2d69fe6bc05b0
723ce53202111cfg0e7c816a472aaceb72oootaco+aáãciãioocoscczsb5e35TafcSfg

a qualquer momento



rffir
PROCURA

OUTORGANTE: METALÚRGICA PRISMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ/MF sob n.ô

49.477.347/0001-07 e Inscrição Estadual sob n.o 90417L7L-97, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n.o

3.634, Centro, Rolândia, Paraná, representada neste ato por seu socio administrador, Sr. CLAUDIO HENflIeUE GIMENEZ

SANCHES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cedula de ldentidade RG n,o 75.406-L SSP/MS e CpF n.o

608.900.021-34, residente na Rua Ribeirão Jaborandy, n.o 91, Jardim Vale verde, na cidade de Rolândia, estado do

Paraná.

ouToRGADCI; CARLOS EDUARDO AGosnNI, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de ldentidade RG n "
6.870.778-1 e CPF n.o 034.260.559-37, residente na Rua Hans Seckles, n.o 199, Jardim Caviúna, na cidade de Rolândia,

estado do Paraná.

PODERES: Representar o outorgante pelo período de 06 (seis) meses, podendo tomar qualquer decisão durante todas

as fases do Pregão, em nome desta, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir

verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, manifestar/desistir

ou silenciar expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão,

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos..pertinentes ao

certame, em nome da Outorgante

RG: 75.406-1 SSP/MS
CPt: 608.900,021-34
Sócio Administrador

ÇAo

SMA

. gDdk6. KC;DF, Co-trole:
cm http \\íunarPen.com.br

/íJ'õr*.nr,tc. dr CLAUOIO HENRTOUE

sÃHcxes'0004' Fl8JsHnu83626F'88' /'nãiir,üiáí"r."f, 17 d. mtio ds 2016'
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMÉNÍóÉóEITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

turenóró'óL-s E iÚiÉLÀ§óa corvrnRcA DE loÃo PESSoA

Av.EpitácioPessoa,ll45BairrodosEstados5Bo30-00,JoãoPessoaPB
Tel .: (83) 324a-5404 t Fax: (83) 3244-5484

htto://www. azeved oba stos' not' br

f -mait: cartorio@azevedobastos'not'br

GERTIDÃo DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civilde Nascimentos e

obitos e privativo oe óãsamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuição de.autenticar.e

reconhecer firmas O, óãrãr"" de João pásióa Capital do Estado dà Paraíba, em virtude etc"'

certiflca 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 em 17t05t2016 às 15:53:10 (hora de Brasília)'

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para METALURGICA PRISMA

LTDA - ME e emitiooãiiavãi ãà ste oo cãrtoriô Azevádo Bastos, de acordo com a Legislação

Feãerat em vigor Art 10. e 10o. § 1o' da MP 2200101'

Esta certidão tem a sua validade até: 17105t2017 às 15:47:07 (Dia/Mês/Ano)

CÓdigo de Controle da Certidão: 533494

Gódigo de Controle da Autenticação:

53491 7051 61 4321 90093-í

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

atraves do site: http://www.azevedobastos'not'br

CHAVE DIGITAL

ooo05b1d734togatoszpa6í;bc0sG344b72bffidü3n34b2-e-506b6dcf828891af00c5485d1102067
0b0f496c46Becsa41 d6581 soez3ectãbbã7ósroo.oet gc360c9c8c96b2d95c5b2f5383
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Os abaixo identificados e qualifiçados;

Í) cLÁumo H§hlRlfiuE GIMEF{EZ §AlqcHEs, brasileiro, solteiro, nas*ido
21t}Uig77, do com&rci§, ins*rito no CPF/MF sob np 608.900.021-34, porl*dcr da
carteira de rdentidade Rü ns 7§.4A64 §.§ P.- MS. residente e domiciliadCI nâ RUA pedro

Peres Barrionüevâ, §S, Jardim Ásteça, Rolândia - PR, CEP. 86.600-000,

3l FLAVIê C&&R§IA, brasileiro, casado eob o regime de csmunháo parciâl de §*ns, do
comêroo, rnçcrit* nc ÇFFIMF s*b nâ 820.703.429-72, portador da çarteira de identidade
RG ns 5 318 883-4 S § P - FR resrdente e domrciliado na Rua Albanir Manfredini,'M§,
Jardim Astec.a, Rolàndra " PR. CEP: 86.600-000.

RESOLVEM por este rrstrurnento pariicular de contrafo e na melhor Íorma de direrlo
çonetituir- uma Str*:{sdáde §rrprex*t* Lir*ilaóa que se r*gerá peloa artigex'1.&§2'a
1*&7 da l-si n' 1040ô, de 1ü de janeiro de 2002, pelas demais cÍispE*içÕq§ **gai*'
aplreâvei* à e*p**i* e p*lax çiáueulas seguintes:

clÁu§ulÂ PRIME|RA - NOME EMPRESAÍA§L, SE§r § DOMlciLlO: A sociedad* gir*rá ssh o norne
ernÊresarial de Ê/iETALURGICA PRI§MA LTDA e terá sede e domicílio na Avenida Presrdente Getúlio
Vargas, 3634, Centro, Rolándra - pR, OEP B§.60CI-00Ô.

CúusULA SEGUNDA - FtLtAts § OU?§A§ DEPENDÊNCIAS: A sociedade podsrá a quâlquer tempo,
ahrir ou fechar filial ou outra dependància, r:o pais ou no exterior, mediante alteração contratual as*inada
por todos os sócios

CLAU§ULA TERCEIRA - OEJETO SOÇIAL: A sociedade terá por objeto a exploraçâo do ramo de:
lndústria e comêrcro de móveis cr:m predominànçia de ntetal.

CLAU§ULA QUARTA - rilict0 nÂs ÂTtVlnADã§ E PRAZO CIE DURAÇÃ* n* §OCIÊDADE: A

sociedade iniciará suas atrviclades em 13l0Si 2ü0? e seu prazo de duraçáo é por ternpa indeterminado ,

cLÁu§ulÂ QuINTA - cAplrAL §*ÚlAL: 0 capiial socral será de R$ 30 000,00 (trintâ mil reais),
dividido er:r 30.000 {trinta mil} qurtar na val*r de R$ 1,00 (urn real), e*da urnâ, subsctitas e

integratizada§, nêste atô, em rna*da **rrerúe do Pais. pelos sôcia* e distribuídas da seguint* f*§Í\&:

§ofio AUOTÁ§ \í.:&L§W
ffirrEdÊr§Âr§l€s 50,00 15.00& 15.§§§,*§
FLAV'Ô COÊRãIIt 5ü,ü0 'lã"0§§ 1ã,{ü0"§§,

TOTAL 100.00 3§.00ô 3S.§SS,§0

CLÁU§ULA SEXTA - RÊsPOH§A§lLlDÀ§§ Dü§ §ÔClO$: A responsabilidade de cada sÔsio c r*§trita
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela lntegralizaçáo do capital social, /t ,/
coníorme disposto no art 1 052 ria Ler 10 406/2002 / U/
çLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃo E TR*NsFÉÊÊNclA DE QUoTAS: As quotas são indivislveis e nâl
poderão ser cedrdas ou transf*ridas a terceiros sem o consentimento dos outros sÓcios, a quern fica
assegurado, em igualdade de «:ndiçÕes Ê preço, o díreito de preferência para a sua aquisiçâo se postas

à vencia, formalizando, se realizada a cossâo delp§, a altêrãÇáo contrãtual pertinente.

Parâgrato único: O socio que pretencla eeder ou transferir todas ou parte de s§a§ quútà§ deverá

notiírcar por escrito aos outros sôÇlos, diserlmrnando a quantidade de quotas po$ta$ â venda, ô preço,

fornia e prazo de pagamento. para gue estes exerçam ou rênunciem as direito de preferência,.que
deveráo taz*r de*tro de 30 {trint*} dias, r*ntaclos do recebimento da notificação ou em prazo maior a

ó

critário dcr sócio alienante. §ê todü§ *c sóai*x n'lani

I
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TAVA . ÀDMINI§TRAÇÂO DA SOCIEDADE E USCI DO NOÍI,I§ EMFRE§ARIÀI.: A

dA SOCiEdAdC CAhETá A CLÁUDIO HENRIQUE GIMENEZ SAI{CHE§ § FLÀVICI

os poderes ê âtribuíÇôss de g*rir e administrar os negÓcios da sociedade, representá-la

mente, judicial ê extrâ judicialmenle, perânte orgâos públicos, instituiçÕes financeiras,

ffitffi{Éíorivadas e'íerceiros em geral, bom como praticar todos os derrais atos necessáriqs à

õi6uçao dos objetivos ou à oefesá dos rnteresses e direitos da sociedarJe. autorizadr o uso dn norne

;üil''dc.uss§e,peÇulalÔ,oulon*aã§c§r.!§mi&popular,çontrao§i't*@

empresarial isoladamente.

§ {.§- É vedado o use do nçme smprssi}riâl em ativirJades estranhas ao interesse soeial ou assumir

ãnrigaçOes seja ern favor d* quatquni d*s qu*tistas ou de terceiros. benr como onerar Qu altenar bens

rnr*üei! da soàiedade. §*rs âst§rir§Çê§ dçr eutr* s*çiq'

§ â,o- Façulta-§e ass admrnistrâdores, atuand* isoladarnente. eonstituir, em üüm§ da s**ixrladc,

§r*curadore$ para per{odo det*rrrrinxdo, dçv*nd* * instrumento de n.'ranciato espc*ificâr os atos e

*peraçôes ã serem Praticados"

RETIRÀ§A PAü"LA§§R§: Os socios poderâo, cle comurn acordo, Íixar uma

retirada m*nsal, a título de "prô !abore'', observadas as disposiçÔes reguiamenlá:re§ pertinentes

ÇLÁU§ULÀ DÉCIMA - §X§RCiCIO §ü§t&L, DEMONSTRAçÔES FINÀNCEIRAS E pARTI§IpAÇAO

óO§ SOCIO§ NOS AEsULT.Ass§: Ao têrmino cJe cada exercicio social, coincidente Çom o ano civil, os

administradores prestaráo contas justiticadas de sua administraçáo, procedendo à elaboraÇâo do

inventário, do balanço patrimonial e dsmais demonstraçÔes contábeis requeridas peta legislaçâo

societária, elaboradas em conforrnldade eorn as Normas Brasileiras de Contabilidade. participandn todos

os sôcios dos lucros ou perdas apurados, na mêsma proporçâo das quotas de capital que pÕs§ue{n na

sociedade.

Faràgrafo único - A sociedade p*dnrá lçvanlar balanços ou balancetes pâtrimoniai* *nr periodos

inferiores a um ano, e n lucro apurad* nêssãs demonstraçÕes intermediárias, pod*rá scr distrihuÍdo

nrensalmente aos sôcios, a título d* Anl**ipxçâo de Lucros. proporcionalmente às quotas- de copitalde

e*J" u*. Nssse caso *erá §b§§r\râsê § r§p§§iÇâs .tli_§:lo§ quando â di§tribuiÇâo af*iar o çapital

ssçial, çonforme âstab*l€câ Õ aÍt,'1.ü§S d* Lei n.u 1Ü.40612002"

CúU§ULA OÊ:jlll PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS 
-CONTAS.:FJ0S 

quairo,*:t:L;;$:ffffi:
têrmino do exercíoio *acial, *s sg§i6s,{t$1lkersrão s*}:re a* co*tas e desrgnar§o ãdmini§l
for o caso

parágrafa úni*o - Atâ 30 {trintA) dia§.ânt§§ da dat* marçada pala ã reunião, o balan§o §etr*1fi*§iâl § ü

oe rdsukado econômiço dàverrr"s r p**tos, psr êssrito, ê com â prova do respectiv* reç*birnstto, à

disposição dos sÔciss que nãÔ §xerÇ§m § §dmin,§trffÇâo

cúusulA DÉctMA sEGuNDA - FALEcu\{ENTo ou INTERDIçÃ0 DE §Ôclo: Falecendo ou

interditado qualquer sócio. a §ociêdâd§ coniinuará çuas atividades com os herdeiros, §uce$§§res e o

iniapaz Nào sendo possÍvel ou in*xistindo interess* destes ou dos socios remânesÇentes, ç valor de

seus haveres será dpuraOo e liquidado com, base na situação patrinroniat da sociedade, à data da

resoluçâo. verificada em halanço especialnrente levantado.

Farágrafo único - O mesmo procedrmento serâ adotado em outros caso§ en] que a snci*dade se

resolva em relaçáo a seu sócio.

cút SULA glÉçtsnA TERsEtnÂ - §§$;AKeÇÃs sÊ rE§IMFEDIMENTO: Q Adrninistrador declara,

uÃãp#r*"Gi, qu" nâo está impedido de exercer a adminrstraçáo da sociedade, por lele*pecinl, ou

em vir.tude de oondsnâçâo crirninal. rlu p*r§& §nssntrãr sob os efeitos dela, a pens gue v§d*, *il1$â qu8

üóããm;"*, ; áê*uuo a cargox 6ri'§'is§$; §il prr crime falimentar, .d3 nrel3rlc:Ç1",, i::ii_:y

§Ê §ôIÀ§ - Cár§os f§J ü§,8?§.0

vJ.§{ri.r!Í;.!t 1**§.L:t1§4.*:q

do dôÇulMto 4Íesentâdo ê conÍôrido nêsie âto. O Íeíeddo é.vérdádà Dou Íé

,- r sêlo Dioital de Fiscalizacâo TiDo Normal C. 4C483462-DXKY; .'t.,. /) -- Vãià-aÍóút dô Ato: Rs 2.99
'W conÍiraosdaooãtóaiôãriiÉiiÉC:ilsãlóãisitat.tlpu.ius.or.l

aêr várbêy'dàMnildacavalcsi J

contÍa normas de defeçad§ *ün§sr*,ú§i.§;'*§§tia â§



da mesma LeÍ.

§L&U§ULA üãOiillA üljlNTA- FOfiO: Fica elciio o feÍo de Êol§ndia -FR pera s exerchio ê s
ãuoçri*üt" ã** Jiiáit* á onrigaÇôes re**ltan*s deste.mntrato, renuncianÇo-se, exprss§âttlênte, a
qualquer outro, por mais privilegiato que seja.

E por estarem assim, juslo§:r6rlô§,tfatÊd§s, da!âm, lâvíam e assinam o pre*enÍe,instnrrne*âo'*m:,3
(três) vias dê igual teor e forma; *briía*de).,§q Íietmente por si e por seus herdeiros a,eumpli;l. l $@
os seus termos.

Rolâ*dia - pH. 13 de Setembro da 2007

Pístost{§:

?ü31?51

lannú trEnses LoPEs sÂLoMAo
..., 
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i'' ' ,, folha:3ffí".^tal \
'ú 

rt§'\/J1 '(}i
a) s§üi§dâdal,,sp,gryqgqdra na situaçâo de microernpresa; : tr J*qj
bi o valçr da:rceçita.§ruta anüal da sociedade, nâo exc*dou tt*,exersitl?.Sr**rior p lirnite fixado no ihf1§ê-.-Y'-. ,/
I da art: 3q da âO!:torrrplçmenar no. 12312006, obssrvado.a i .xo,gllA{dqm§snno artigo; \{ili:'".'"
c) a sociedade nâo se enquadra em qualquer das hipóteses de axclusão relacionadas no § 4o do aÍt. 30 -"'"
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§ abaixo identificado e qualificado:

rl etÂu§to xExRlQuE Gt{rrENEz §AN§HE§, brasÍleiro, solteiro, naturalde Jaguapitü
- FR, do ccmárcio, in*crito no CPFiMF sob n§6CI8900.021-34, po*adorda oarteira de
identidade civil 7§.4*S-1 §§p-MS. residente e domrciliado na Rua Pedr* Psres
Barrionueva, §§, Jardim Âsteça, Rolândia -Pr, CEP 8ô600-000.

2l fLAVl0 §C§Ê§lÀ, .brasilelro" qasado sob o regime de comunhãc pareial d* hens,
natural de §olândia - PR, do comércio. inscrito no CPF/MF sob ne &20.?§§.*§§-?ã,
portador da ca§eira de identrdade RG no 5 318.883-4 S§P-PR, resid*§ts e **r*içiii*do
na Rua Alhanirllllxnfredrni, 345, Jardim Astecá. Rolándia - PR, CEP: S§6§§-0§*,

Unicos sóçios sornpÕnsnts d* soci*dade enrpresária limitada que gira nssta praÇã sob o
norne de ltl§TAL§AÊ§Â FA§I§A tT§A - ME, com sede na Avenida Presidente
Gêtúlb Vatgas, 3634, Cenfo, Rolândia - PR, CEP 86600-000, e inscrite no CNPJIMF
aab n." 09.077.347/0001-07, regislrada na Ju*ta §omercia! do Paraná sob na
41â.0S0239S-9 em 17/0912007; resolve âiterâr o *cntrato soçlal mediante âs condiçôes
*stabslêcldas nas cláusulas seguintes:

§LÀU§tlLÀ p,§râfi§lnÁ - Do lNGREsso DE §o§lo: ln§r*§§§ na sociedade §lMoNE FERiíAN
§À§§l{§§. §ragileiro, nalural de Rolándia - PR, casada no regir** de c*munháo parcial de bens, do
çométci*, inxatitx na ÇPflMF sob no 023"218.1'1§-§1, portadpca da carteira de identidade civil no

5.§ü3.§,*4^0 $§p-pR, rêsidêntê e domiciliada na Rua daa §axel*s, §ll§, ed§ Lt06. Jd Cidade Verde.
Rolândia - PR, tEÊ: 8S600-000.

ttÁ{r§ulÂ §ã{iuâtl}A - Í}À §ETIKÀ0À E lil§Rrs§o §E §Ôt§§: Retira-se d* saciedad* o §ôcio
FLÂV|O CORREIA, acima qualificado, cedenda e transferindo, coÍn o consentimento dçs sutros sóciô§.
as 1§ 000 (quinze mil) qusks intryraliaadas q{r* §sssui pelo valor nominal de RS 15.0§0.§S {quina* mil
reais) ao ingressante §lãt§$lE f§nül!*H §*{\l§t*§§, acima qualificado, dando pl*na qr*itaçào dss
quotas cedidas.

§LÁUSULA TERCEIBA - NO\,A D|STRIBUIÇÂO OO CAPITAL: Em virtude das modifiç*ÇÕ** hx*i§a*, o
capital fica assim dividido snhê ss sô§**§:

§octü {nâ} QUOTA§ VÀt§R
ct.Âünro HEitfttÊüx. strrH.§§.a sÀ§tt{§§ s.00 1§000 15.000.00
§rx§lrr FERürÂil §At{§H§,§ §{t.06 1§0s0 1§.000.00
T§ÍÀL t§§.{}0 30üü0 30-0§0,00

tLÁu§uLA QUA§TÀ - [A ÀLTERAçÂO OE ÊNBEREÇ§ §E §&Ç§: O endereço do sócio Crâudio
H*r,rique §inner-**x §ançhes que era na Rua Pedro Peres §arri*nueva,6§, Jardlm Asteea, Rolândia *

PR; *§F *§§ü&0ü0, fica alterado para Rua dag Gazelas , S/hl. 8d*§ tt§§, Jd üidade Verde. Rolândia -
P§, *.§P: §§Sm"0ü0.

§LÁU.§Llt*.*{rI§lT* - §Â ALTERÂçÃO Oe ESTA0ü §ML *§ §OG|O: O sócio Cráudio Henrrque
&irnartê& §an*h*s, *onforme Certídâo de Casamentq n§ 83S? do írvro 8-017 Íolha 110 termo 008387
Íica altercdç palts § ê§tads ciúl de CASADO.

clÂu§ulâ §§xrâ -§Â §§§l§l{ÀsÂ$ §H Â§fflt"Il§TRAüoR: A sociedade que êra admini§rrâdã por
clÂuDlo l-lENRlSuE GIM§N§Z §AôICHES e FLAVIO CORREIA pa§§ã a §*r administrâdâ p*r
§tJ[uDlo HEHRI§U§ flrc§r{§ã §A}l§}lE§ + SIMONE FÊRMAN §At{C}lE , § quem e*rnp*te prâtiesr
todor os âlos pêrtinentes â gê$â§s dâ süsis$sde com os poderes e atribuiçôes dê rêpíssêiltá*{a ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, psfânte órgâos públicos, instituÇôes Ílnaneetras, entidades
privadas e terceiros ern geral, pod*x$* shrigsr â
bancárias, contraiiar e demitir p§"§osl, §n§|yr p{âtirâÍ
objeüvos ou à defêsa dos intsressw * dir*itos da
isoladamente, vedado, ns e*üarrto, Õ usÕ êrfi atividades



pnrmstn* ÀLTxRÂçÃo coNTRATUAL §Â §§§:§üA[lÊ
âfr§TALURGICÂ PRI§ITIA LTDA - HIã
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, fiança ou caução de favor. e assurnir abrigaçôes, sela em Íavor de qualquer dos quotish**- ' -" '-

e, aind*, ônêrãr ou alienar bens imôveis da sociedade, sçm autgrÍraçáo dos outro§

*S#É vedado o uso do norne empre*aria* ern âtrvidades estranhas ao interesse sscial ou asrumir
ffiigaçêes seja em Íavor de qualquer do* quotisks ou de terceiros, bem como oneraÍ ou alienar kng
imôveic da sociedade, §em autorizaçâo do aufo sÔcio

§ ã."- Faculta-se a*s *dministradores, atuando isoladamente, constituir, &m nornê da sociedade,
procuradores para peri*do determirado, devendo o tnstrumento de mandato especificãr o§ ato§ e
operaçôes a serem praticados.

§LÁUSULA sÉTt[iÀ - oEcLÂRAÇÂ§ üã Ê§§tmp§§IMEHTO: os Administradores declar*m, s*b as
penas da lei, que nâo estâo rmpedidos de exercer a administraçáo da sociedade, por lei especisl, üu êm

virtude de conden*çâo crimrnal, ou psr sa encontrãrem sob çs eÍeltos del*. a pena que vede, ainda que

temporaríamente, * acesso a Çãrgos públicos; ou p§r crime falirn*rttüí, dê prevaricaçãe, feila oy
suborno, concussâo, peculato, ou contra a econornia poputar, contrã e sighma financeiro nacional,
Õontra normas de d*fesa da c*no*rr*ncia, contra as relaçÕes de consumo, fé pública ou a Fro§íi§dãde.

CLAUSULA ôITAVA , tlÂ t*Í{§§Ll§AÇÂ§ §* §CI}tÍRATO: À vista da modificaçâa ora ajustada,

consolida-se o contrato social, qut pá§§â â ter a seguinte redaçâo

coilTRATo §§§lAL §$H§OL*§ÂDO
üIIETALURGICÂ PRI§TIâA LTBÀ - [iÊ

cNPJIttíF: 0$"CI77.3/t7r{r001 -§?
l,llREr 412,0602399-9

1! CúUD§ H§l.tRl§UE ül§lÉÍ*§u §AllcHE§, brasileiro, câ§ãd§ §ob o regime de
comunhâo parciâl de bens, naiural d* ,laguapitã - PR, do comêrcio, inscrito no üPFIMF
sob n! S0â.900.021-34, portador de carteirã ds identidade RG n§. 75406-1 SSP-M§.
resident* e domicilrado na Rua das Gazelas, §/N, edm Ltü§, Jd Cidade Verde,
Rol*rdis - PR, CEP. 866G0-000,

2l §lltü§Í{E f§m$*il §âf'ltHE§, brasileira, casada sob o regiffie de «rmunh&s Êarcial
de bers, natural d* fiol&ndia - PR, do cornêrcio. inscrita no CÊFlMf sob ns ü?§â1fi.119-
51, portâdora da caüeira de identÍdade 8G no" 5.583"094-0 S§P-PR, Íe§idente e

domiciliada na Rua das Gazelas. §iN. §d& Lt06, Jd. Cidad* Verde, Rotândia - PR, CÊP:
86600-000 ,

Tern çonstituida entr* si uma §ociedade Empresária Limitâdâ que gira s§b * norne de

I$ETALUR§ICâ pnl§ilÀ LTBA - üll§, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas,

3634. Centro, ftalàndia - pn, tã.F 8ôô00-000. e inscritâ no CNFJIü#F sob n"ü

Ag.A7t J47t00ü1-07, registrada na Junta Cornercial da Paraná sob no 412.0§0?399'9 ern

17í0W2AA7, regida pelos artigos 1.0§2 a 1.087 do §ôdigo Civil, instituldo pela Lei n.§

1ü.4ü6, de 1ü de janeiro de 2002; pslâs dêmâi* díspo*içÔes legais aplieáveis à espêcie e
pelas cláusulas seguintes:

cLÁusuLA pRtutEtRA - NOMn EMpRES&§IÂL, §ED§ E BoítilciLlo: A socledade gira sob o nom*

*mpresariât de MÊTALURGICA PRI§i,lÂ L Wh - ME e tsrn §êde e domicllio na Avenida Prasidente

§et*lio Vargas, 3634, Centro. Rolândia'PR. ÇÉp 866Ô0-0ü0'

cLÂu§uLA §EâUH§â - FlLlAl§ E OUTR*§ DEPENDÊ§§trÂ§; Â soeiedade @erá a

abrir ou fechar filial ru ouira dependÔncta, no pais ou no
por todos os sócirs.

Itempo,
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TrRcETRA - mÍçlg sas ÀTrvlse*§s s pRAão Ds suRÂÇÃo oa §oetsoÀDr: A
suas atívidads§, *fti 13/09/2007 em seu prazo de duraçáo ê por tempo indelerrninado

Q,JÀRTA - O§J§?* §§ÇlÀL: A sociedade tem por objeta a exploraçâ* nc ramo d§:

de môvêís cqm predsmináncia de metal

çLÁt §UtÀ §t llrlT& - CAPITAL §OCIÂL: 0 capital social ê de R§ 30.000,§0 (trinta mil reais), divididos
çn'r 30"000 (trinta millquotas de capitalno valor nonrinaldê R§ 1,00 (hum real) cada uma, subscrita e já

intcgraliaadas, em rnoeda corrente d* Pais, pelos sôçiss e disiribuídas da seguinte forma:

§octo (%t AUOTÂ§ VIILOR
§LÀUDIO HE}iR}{!U§ T}§ME§EZ §A!{CHE§ §§"00 {§§txt 1§.§§§.0§

SlÍrilONE FERMAN SÀNctlES §§"00 {§s0 15.00§.00
TOtr*L 1ü§,üO §§§§0 30.000,00

tlÁu§ulÂ §EXTA - *§§pot{sABlll§*§§ DCI§ sÔ§10§r A responsabilidade de çada s*çio *
restrita ao valor de suas quçtãs, nraç tndos r*spondem solidariamente pela integralizaçào do capitai
social, conforme dispôe o arl 1 052 da Ler 1fl {0S12002

CLAU§ULÀ §Éfln#Â - §§§§Âo § TRÂfi§rERÊ§Cn DE QU§TAS: A* quotas s§o indivisiveis e nâa
poderâa aer tsdida* ou trangferidas a terceirçs sem o conse*tirn§*ts ds§ outrü§ *ó*ior, a quem fica
assegurad** *m igualdade de condiçÕes e preçs, o direito de pref,nrência para a sua aquisiçâo se postas
â yenda, formalizando, se realizada a cessào delaç, a al&raçâo cqntratual pertinente"

Farágrafo únics: O sócio qu* pret*nda r"eder su transferir todas oL! parte de sues quotus deverá
notiÍicar por e*crita aos o*trns *,Ssi*rt, discriminando a quantidade de quctas postâ* *ver"tda. o preço,
forma e praao de p*gamenlo, para que estes exerçam ou renunciem *o direito de prefer&ncie, o que
deverâo faãsr dm,f§írr de 30 {trinta} dias, contados do recebimento da n*ti§*âÇ§o ou em prazo maror a

çritôri* do wô*io a§i*nnnte. §e todoa ss sócios manit*çi*rem seu dineito d* preferênciâ, â cessâo das
q**tâs se f*rá *ê proporçâo da* quctas que entáe ssss§;rem. DecÕmdo esse prazo sem que seia
exercido o direito de preferência, as quotas poderáo ser hvremente transferrdas

§tÁu§uLA otTÀ\f* - A§Í1,t]$i[§TR&çÂ§ oA soerEBA*E E USO DO ]l0ifr§ Efr'IP§.E§§§]AL: A
administraçâo da so*§edade cabe a §LÁuDIo HENRISUE GlfiiEllEz §Alt§lf§§ * §lltrloNE FERilIAN
§Âf*çHE§, com e* poderes s atribuiçÕês de gerir e adminiatrar os negôcins ds a**iedade, representá-la
ativa e passrvamente, judrcial e el,ra jrÉicialmente. p€rÊintÊ orgâos públrco§, insutuiçôes finânceiras,
e$fldades privadas e terceiros em geral, km como prxtienr t*dos os demais atos necessárics â
§ssse*§*s dos objetivos ou à defesa dos inleresses e direitos da sociedade, autorizado o uso do ncme
empr**arial isoladamente.

§ 1,o- É vedado o uso do nüíne empresâíiâl sm atividades estrânhas ao interes§* §osiâi ôu a*sumir
obrigaçÕes Êêja em favçr d* qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerâr o$ alienar ber'ts

imôveis ds s§*isdadê, sem autorizaÇão do outra sôcio.

§ 2.*- Facülta-se aos administradores, atuand* isoladament*, **t'tstituir, êm nome da sociedâdÊ.
procuradorcs para perÍodô dsterminado, devend* s instrumenlo de mandato especificar o§ atos e
operaçÕes a sÊrem prattcâdo§"

CúUSULÂ H*l{A r R§TIR&§§ F§â.L*§OR§: Os sôcios poderân, de cornum acçrd*, fixar uma
retirada mênsãl; s títub de'prô'labcre", observadas ax dísposiçÕes regul*m*ntarss psrtiil*§t*§.

§LÂt,§tltÀ §*§§sA - ExÊRcitro §ocrAL, DEme§t§TRAÇs§§ rtNÀ$*§§lRA§ E PARTICIPAçÀO
§§§ §ÓOm§ §§§ RÊ§ULTAOO§: Âo trármino dê c§d§ *xercício social, coincrdente com o ano civil, os
administradorss prestâráo contas iustificadas de sua adrn§nistraÇâo, prceedendo â elabç!:§Çâo do
inventário, do batanço patrimonial e Semais
societária. elaboradas ern coníorrnid§*§ tsft1 as Normas
os sóciae dos lust§s §{r p*rdas apurâd$§, nâ mesma
*a*iedade.
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Parágr*fir único - A çoçiedade poderá levê,ltar balanços cu balancote* patnrnoniais em periodõs-n* "4
inferiores ã um anô, e o íucra apurado nsssâs demonstraçÕet intermediárias, pderá ser distribuido
mensalmente aos sôeio*, a tit*{*r d* Antecipaçâo de Lucros, proporcionalmêntre à§ quotã§ d§ tâpitãl dê
cada um. Nesse câsü sÉr* *bservada a r*po*içâo dos lucros quando a distrihuiÇâç afetar o capital
eocial, conforme estabelece o art. "1.0§§ *a L*i n.ú 1§.406/?00?.

sLÂ{r§uLA DÉCffiÁ pRtMEtRÂ - Jt LÊAü'l§}-lTü §â§ 6â}lTÂ§: Nos quatro me§e§ seguinles ao
tármins do oxercício *asial, os sôcios deliberaÉo scbre âs e*Rt*s e destgnarâa administradores quando
for o cago.

CLÁU§ULA t}ÉTIi*À §§§U'II§À - T&LE§Ii'EHTO EU INTERDIçÂ§ §§ gÕ*IO; FAIMENdO OU

interdrtado qualquer sôcio, a socied*de continuarâ suâs âtiv,dades com ot herdeiros, §uÇs§§Qíes ê o
incapae. Não sendo possÍvel ou inexistindô tnteresse destes ou dos sôclôs rêmânesÇentes. o vâlgr de
seus havÊres será ãpurado e liquidado com bass n* eituaçâo patrimonial da sociedade, á data da
regol uÇâo, verificada e m balanço especialmente lev*ntâdo,

Parágrafo úni*o - 0 mesmo procedimento será adotado em autroe §*§os êrn que ã! ssciedade se
resolva enr r*laçâo a seu **riü,

cLÁu§ULA 0ÉclmA TERü§IRA - CIE§LA§,eÇ&CI of DE§ltiPE§lilENTo: os Administra§ore*
declaram, sob as penas da lei, que nâo estâÕ imp*didos de exerçer a administraçêo da sociedade, p*r
lei esperi*I, os êm virtude d* condenaçáo crim**al, §u psr sg enÊsntrârem sob os efeitos dela, a pana
que vede, ainda que ternporariamente, o acesso a cargos pú§li*cs; ou por crime ialimentar, de
prevaricaçâc, peita ou *ubürnr, concussão, peculato, ou contra g ecnnomia popular, contra o sistema
Íinanceiro nacional, contra norrnas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de cônsumo, fé pública
ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉclilA QUARTA - FOR0: Fa.a eleito o Íoro dâ comaÍcâ cle Rolânclia - PR, para o
ex*rcÍcio e o cumprimento dos direitos ê ôhrigáçõês resultantes deste contrato, com êxpressâ renúrrcia a
quxlqu*r outro, por mais especial ou privílegiado que s*ja ou v*nha *er.

E por estarern assim,.iustos e côntrâtãdÕs, lavram e assinam, a presente attêrâÇáü, em 03 (três) vias de
igual teor e forma. devidamente rubris*das pelos sócios em todas as suâs fclhas, obrigando-se Íielmente
por si. seus herdeiros e sucessôrês l*g*ix a cilmpri*lô gm todos os seus têrmo§.

Rolândia - P§. 14 de Janerro de 201§
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§)Õ PA§e§Á §EGUN§-& ÀLT§neÇnc eoNtRê.TUAL n"q §f)i lll§s Df :

METALURGITA PRI§MÀ LT*Â - MÊ
cNP..'ilrlF No 09.077.347/0001 -07

NrRÊ 413.0§0â39$-§
t;tha 1 útr 3

Os abarxo identificados e qualifiead**l

1) CLÁUDlCI s§,rr!§IQUE GIMENEZ SANCHE§ brasilejro ;ãsacÕ g*h r! r$$rme dê

cclttUnháo. pârtiel ,Sê bân.$, nãtural de Jaguapitâ - PR Co {:oínercl0 tn$crit} nr ÜPFIMF
sr;§ n!'608' $ü0?1"34 porla(loí da cat'lt;rta,-jn r;ienti:lar:l* lit l" ;rÍciir: 'tif M$
rêsl{tente Ê domi{illãdo na Rua da§ Gâxêlas S N (,íJ{li ''{rÉi .lit l''ri:ldr* Vêrde

Ês,&ôdra - Pí{ Cf P 86S00-00r)

2) §lMOf.lE FERMAN SANüHE§ bftisrie'i a. i:asada sob ü regrnie de cor,irrnlrão par*ral

de,ben§, naturalde Rfl&rdra, PR do contôrero, rnscrtta no CPrJMF suf) n" üA§'}18 '11S-

51. portadora da çsrtelra de identidade RG n' 5 58JCIS4-(} §§f'-pR r*§telenie e
dfiinisiliâdâ ns ftua das Gazelas, S/N, Qd6 Lt06, Jd Crdade VÊ,rii*, l{mliâriclin - Fri ü[p
86600-000

Unreoe sôcios compoÍrentâ* da goçredade ernpr§sària llnlttâdâ EüB gtra llesld piilÇa so§
íl rlorfle dê MÊrALURGI§À FRI§MA LTDA * M§ conr s*de nã AventdJ Pre§tdefitg
Getúlio V*rga*,3634. Csnlrr, Roiándia - Plt ü§f 8ô60ú-'l'&, Ê.:r1§r;{rlit nu *NÊJ/MI:
soi,r nú ü§ 0'/? 3471ü001-ü1, tsgtstracla r)e Junta Corrriti;âl; {tÕ i:),,i'iirlii s*h fiu

412 06n33§§-§ eni 17i0$la$CI7 e úitrma alteraçán i;r:riirÊ|,.;&l r*Jlíil "§,i," §ü[ r.*s

?ü100í4â*,1 1 sn:2ü101/2010; resolvem allerar ú *Çílt13lo sL)crcl, I'rrüürânit ,. ',.,:fl(Jr\'oes
e*tatrelecida*, nas cláusulas seguintes

tLÂUStrLÀ rR|MEIRA - DA ALTERAÇÃ0 D0 *BJ§T0 §ü§tÂL: Â socredac,e qrre tpr4 por obietÕ
§0ülâl â êxÍ)l§,raÇáâ do rãmô dê FâbricãÇáo de §*v&1S üorn predornrnánerâ de metai pâ§§ã ã pâl1ti"desla

datâ â ter ú sesijrnte oülêiÕ Fabricaçâo de mcVcis com predominância de rnetâl ,: Tr$n*pode
rodoviário de carga, intermuni*ipâ|, intsre§tadu*l e ittterna ciona I

CLÁUSULA §ffiüilNAA " DA ÇON§OLIDAÇÂO OO CONTRATO &qs*rr;!;r'r iir,'i:.,],c r:* ":','rri,r 1.r

lrebalhil. iis sôtiÇ-§ §Ong0lidar s Ç0fitfato soctai tofnân{,-r a$sinr ii*§: *1{,:'r:il: ,il i::tilir tir:,;;:i d:itA :}§

;l:â{J§{liiâs 1} üandiçs*§ eontidâ§ no ô§ntrato pnnrúivo & §uã§ âit§râÇÔe§ §;t§§§} â lrrr a tegurnir'' rt*{laÇão

sonsnil§AçÃ§
IIdI§TÂLUNôIOA PR!§M* LTDA - ME

0NPJ/MF : 09.077.347/0001 -07
NIRE: 412.06023§9-S

1) CmUPIO HENRIQUE GIMENEU §Àr{eHE§ brasileirç :*s'ã}dr, ror ' ''-:g:rre de
rornunh&O parctal de ben§, naturai de JrrguApiiti"f:[1 rio {ir,:iÊíi;rl-] ,!lscirrr'/ rr i-I'iÍ:,'Mf-

s§b nq s06-9!0 021-34, p$rtfl§er {§ cârl$ir§ ir§ idex{r.Jade Êii í1'' r^ "i1.rÊ. i.P-MS
resreJente e dÇrntciliâdo na RuÊ das rrazeias, Sll'1 ':)íJi.iir l. i,ti ii.i l illr.ri.Ji: ui]r".,!*,

Rolândra " Pn, CF-P 866üü-§00.

2) SIMONE FERMAN SANCHES brastlerra c"saL!ü sc,tr ( 'c'r'r'u !u ür"'. i,ii-; Fra'c'al
*ebsns naturãl deRolêndra P§ elocornerÇlü.rrl§frrllanlüllf"ll',iIirç*br"!-l;13218 11§-

$1 portadora da carterra de ldertrdatl* Rü rin § §83 0!)4 t,l §§F Fl{ Íe§rdente *
domtr;rltAda na Rua daS GazelaS SIN Qd6 Lt06 Jd Crdade \/ôrde R.\r3n'i'r - PÍl CFP
,8ô600-000

LJnrCcXi SOei*§ dA SOCrAdQde §lrpre§arra L rÍnll&d;à Il:c rJlíiü .qlli i.: i!r,r.r'1t: rlE

M§TALüRG|§Â p§l§MA LIDA,IVIE ,.r(rrr.r seüF í14 Alerrtdil i:'{§§i$r'nl§ { }irrlll}r ''lar!ãs

;lç** i)*"ltrô Figl*r,l;a Pt? ,^r!: i'6 SÜi': .l(.ri" ir, 'ír'r, I j!; " ''r::'r:': li "',1' .rÔ

ê*,*fZ 34710CI01-07, registrada na Junt*{lsmercral tre H*:à,,.: .i,il ,:.1':'l}i;)lli-l;3.!i ent
1?l$§l?ü07 e última alteraçâo contrât*&i iêüis1Í"âd8 süh nx !S1üti7r12211 eÍ' ;Üii:1i2010
re§{rlt/Ém por êstê Instrurnont0 partirill§r e*nealidar seLr iüntrato rie açttrdÕ .om â5
ilaus',las segrtrntcs

§LÀU§ULA PRIM§I&Á - I\IOME EI!If}R§§ÂRIAL, §ED§
errrprerãnal da lllt§?ALU,R§lCA PHI§ltltA LTDA - ME e

§strllr* Vârgâs, §ti3*, *6ri1ro, Rolândiâ - PR, CEP 80 6Ü0-ü
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g_§EG UN§A ALTEnAÇ ÃC e oruraÂTuÂL §-â-§irl t-: ns üE
METALURGICÂ PRI§M& L DA - R'IE

e§pJ/MF No 0§.077.34710001 -07
N|RH 412.0603$S9-9

§§GUNT}À - }ILIÀI§ § OUTRA§ §EPENOãf{CIA§:
ar frlial *il t:l(ltrü rl*pendênoa no pais ou nc ertertor'

.& s*ciedade p*derá a qualquer ternpo,
rnedlerite, alt*raçáo tonír*lua, assihada

os §octo§

&ffis'.Il-* TERcE}RA . INicIO DA§ ATIVInADE§ E PRAZO Nã DURÂÇÃO OR SOCIEDASE: A

sociedad* inrctou gua* atrvrdad,&s êm 13i091?007 Êffi sgtr prazo de durâÇãç &'p*r lemp§ lildstermlnado

ÇLAU§üLA QUÂR:fA - OBJeTO §OSIAL; A s&r..t*daile têm pÕr ÕbielÜ â explürâçâ$ f'ü rilmq §9

t,ôbr,{êÇâà de rrôvers com Bredomrnânela dÊ mstsl * Transpürte rodoviáno 'Je câr§ã $iermunigpal'
"ltere§tâdrJaN e rn{*rn acro nal

cLÁUsutA eullltTÂ - cÀplTÂL §OelAL 0 caprieisocral ê de R$ 30 000 00 (lÍrnta nlrl rç6rç1 {ivrdidos

*m 3ü 000 (trrnta mil) quotas de caprtal no valor nonninal de RS 1 00 (Hurn Real) cada urna. §ub*erita e 1à

rltrgiâhrada§. em rreerJa cerrente do Pais pelos *ctius s çtsir-ibuidas da segurrrte Íorn:a

§T}OTA§ VALOR
rs,0§§-,§§-- .-._

1§,0Üs,CIü
30.{J00,00

§ 4.o- A rrrvesltdrirâ
legi:lar;àr.l vlgentÊ

ci-ÀusuLA sÊxrA - §sspüNt&§lltnA*§ ros sócrü§: A respônsatrilid*rrtç rÍe cada x*ri* é !:estiitã

ilÕ lai{:;i ,l§. s[iâs quôtãrs mas todos rêspo§(rêm solidaríarnente 6:ela rniegrar';açât; do ;;ipiial §ÕÕiai.

r;(rr"ríôrnre drspoe o art 1 052 da I ei '10 40612Üü2

cLÁusuLA sÉTtsrA - crssÂ* E TRAN$FERÊNCIA DE QUüTA§: As qirêtãs sá* lridi;rçiv*is e nêo

poderâo ser ced,das ou transÍerid&§ â t*rserrôs sem o Çonsentlmento dos outro§ soclo§' a quern {i*a

â$segrjrádo enr rçuaictade de condiçoes e preçü * dir:xitei d* proferênoa çara a sua aqur$;çào se vr'rstâs

x';çi**.t,;trrnalizandç se realizada a cesçâo delas. a ãi{*reÇiâ"ô t*ntrâtual perl;nente

parágrafg ünic6: ü so66 quê pretsndâ ÇÊôêr or,r iran§Íertr tgÚas ou Pç1itÍ..:e su"tb I{r:utü* ri*?êrá

ri:llfrJal pcr escrit* aos outros sócrog, di*criminars* a quantidad* de qr-roia§ püstírli rã v{}'ri'lê 'L trlr*Ço,

l$ntí* * pratri de pâgamento, para que e§têS OXê1çã6 ÚU rç'nçnclern a!§ dlreilr-' de preterên16. Ü qUâ

L,cv§far.r li?;üt {J*ritf{J fj* 3* (lrtrita) diA§, conladOç dO reÇeb!r"}*ntü da Í'}ütrtltlaÇãü o(i í-lr-rr l,r tJ--, rlâl()t â

\,íllú.|."r :ü j(icrü ãllüfir4rrfe §* t0(io§ *§ §Oc,os manifestarem seu Cirettç §* Pr*fet&fi{lt*, a ceS*áo das

quota$ se tara na proporçâô das Euâtê$ que entâo possuirern Oecorri$o e§§e prââ(} sÇrr Qtrl} §ala

€xe,rcrdo 0 <Jireits de prefenlnclã, a§ quütâ$ püdãr&§ §êr llvíem*nte tran$f*ndas

cLÁusuLA ôlTA\rÀ - À§MtNtsTRAÇÃO DA §CICTEOADE E USCI OO NOIUE EMPRESARIAL I
adnrrnisrraÇào da socredá;;;;ü à iilÁubro HENRleuã GTMENEã §All§|iE§ * §lMoNE FERMAN

§ANCHES, Çôrx os podêres e atriburçÕes de Eent g admtnrslrar ôs ne§Õüros da sçeiedade reptesentâ{a

xl;va e pêl§§'vâmente, ludrcral e extia ludrcialmente, p§rêfite orgâos pÚblrcox rrstttt"rrÇÔes {rlaritetrâs

Êntldaile§ pÍlvâoa§ e tercelros em gerâl bem como prâilcaÍ t$rJt}§ ss {JfiY1fii$ 3lr1g úi" t5;;rilrls à

i:onsec,rÇân rlos obletivn'§ ür; á ciçfesa dos interesses e dtreitcs da sosr*daog aui§t"|uadu o lj§o íJo nome

r,irÍl pri-lsairãl ls0ladamenl8

§ 1,"- l- vsdêdo o ur§ô do norne ÊmpÍe§arral em aüvxi*des e§trânha§ ao tnl*i"e§se §ccràl ot] assumlr

ibr,gaçOes se1â *m favor de qualquer dos quotistâs ou dê terÇêtrss betn Çomo on€rêr ou altenar bens

imovers da sociedad&, sem aut*riraçáo do outro socto

de adminrstrador dastgnado eül .rto
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cLÀu§uLA N0NA - RETIRADÂ, F&$-LAB§*E: C,,s §ir.diü§ il§d*râü tiÊ't(,r1-irlfli ii(:tiíÍii llxar umn
"11;rgri; rI.-r-rg;jl ; I'ir.r,C rle prÔ latlc.e obsêl'i,,ilfiâ§ A$i C!§fü§rÇÕES iÊüuiâÍ11e liSr{j§ üijrIi.lnÜf1ifi§

ÇLÁusui-A aÊcrMA - ExERcíÇto soctAL, üÊMoNsrRAÇCIrs stNÀNÇElRÂ§ Ê PARrlclPAÇÃo
üS§ §OCIOS NOS RE§ULTADOS: Aa ternrino ets çada sr*r;i(i0 si)ctai cDLr:r:tíir:rtt' acr' 1., iiiiii.i il!rl '3§

aclminrstradores prestarâo Çantâs jU*lifrCadas de stra aÇnl,rrrsI'aÇáü proÇederl*0 ã eiãlrç){ãÇ*fi dÜ

trtvsntálo. ** balanço patfimonial e demats denronst.aÇÕes ;orllâbeis i§(lLi§ii$ês pelil 1*grslaçâo

SOcieiáia elnbr:rudaS em Çoniornridade COm as Ncrrrras fJr;lstieÍras de etrrlal:ilr:l;:d* üãtlrt:rll:ltldr lodos
r:s *ô*ios drg§ luÇrÕs ou perdas apurados na mesir; trÍí,[,c Lá() das ql*t*is L,jü i,âIillãl quv P0§§rrem na

§oclgdâde

Parágrafo único - A so*i*d*de podsre levantar balancos cu balanceles pâtn1,Tlr:t1ia!§ {1"1'r perioclos

rntefi{:res hâ um âno, a o lucro apurado üêssas demonsirâÇÔã§ !t)tÊrrnec:a'ra} !,1,íJbra ser rllslribititls
rrr*n$§llrente aos sôcu:s a titulo de Antecrpaçáa de L"uercrs, crôpürüioÍtâlr::tnls às quctas de capital ,le

ijilda um NesSe ça§0 serâ gbservarJã A repnsiCâU d(r§ iLlcrc§ quandc a drstlbürÇá*, *iel*r '; ü§pitâl

socral cônforrne estâbelece § ârt. 1.0§§ da l*et n " 1Ü 4ü§,2Ü'12

TLÁUS{JIA DÉTISÀ PRIMEIRÂ . JULGAMENTO §À§ CCI§TA§ NÔ$ *r;*IIC MC{*§ SÍ]qI.]!NIES AO

t{lrrrrinc ,t* exerctcio socral, os sô6ie$ delheraràr; sobr* ;*l cüntã§ g Çjesigrtêrà{r admrnrstt"aouÍeS r.luanÇo

i*r o casú

tlÁu§utÂ nECtMA §EGUN§A - FALETIMENTO OU INT§R§rÇÀCI $§. SOCIÜ Ê3i*os"rdo ou

rnterditatl* rlualquer sôcio, a sociederde continuârá suÉI§ &lrvitiâçie* ççm ús iterdeiros §ili".ê§§o"es e ü
)ilüapât Não sendo p§ssir,,çrl ou inexrstrndç tn{§resse d§§t{:s or,l 'll)s sccrcs "el'âílescentPs r: valor Se

*êr:s haveres serÍ aíiurado e lrqurdado com bãse na srtuaçâ<-: pâlírrrrsítlar la sÕcledâcL a :iala dá

'esoluçát: verrfioada em [:aNarrÇo especlaiÍnente tgv3'rt3'1s

p*râ§íâlo úni§§ Ü me§mr: proc*d{ment0 §grii ilÍ)ol,?ü* ül-r"r üuiíü§ cã:icr:{ ?.r iritr -r s,,,{:iilai;dÊ §e
res()'va em reiaÇâo a seLr 50Çro

cLÁusuLA DÉctMA TERCETRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPE§IMENTO Os Aflr,r,n,srraüores
i:*di§fÀlr1i §0i) i*s penas dx lei, que nâo estão rrr:p*drdcs{l* *xúrcer a .tdrrlt't.,rtr rÇitc (ia !i.;r-:r*íjêfie, Íiol
iBr a§Ê?a:ral oll €m vrrtude de condenaçân crimtnnl *lJ ffijf §tl *r1co{tf;'lrÊ{'fr :ji'i'' r-r§ tl{t'tl:::s'i1jiír a ílürla
!.iu§ feíe arrrda que t*fi"ÍpürâriâÍT1§rit§ ü atÊ§§Õ il Çârg{Jô ijr,i-]ílcüs úL }.rii: irlfÍ}Ê',ir,'r,r','"ar. üÊ

lrevallcaçâü, p§tlê ôu:iuborno, conçussào, pecLrlat0 Qu i:ontra â e)(i.)rror'",i Í)oÍr:riât "Í,:rrlrr * §r§ternã
iinân§*tr§ nâtiorlâi, üontra norrnas de deí*sa da cortc§rrêÍ1clâ. üüntri a: \rià(".1: 'lÇ l::n(l.i|ílr le oubltca
ürj ã propriêdade

CLÁU§ULA DÉcli,lÂ QUARTA - FCIRo Êica eleita o rorü da comarcâ rre ilnlân§ia PÍ{ para a
êxer{íe}§ * Ç curnprinrento do§ dlrertos e obngaçÕes re§uttãnte§ d*sle contratel , n6t r:xr.fê§iiíl tonllncta a
üualqú*r Õutro. poí mats e§peclâl ou prrviiegedo que §eJÊl ü1'i v&rll']ê s*r

i: por e*larern asst,1'I Ju$tos e ssnltatâdos, lâvram e *ssi!'lârfir :,i pr"esente ert: 'Jl1 ílres.J vrs-'r *f i(;ilâl 1*ül
,l fornl;i *i)!i,(,.1?,1(i{}-§* iiclrnont*,§*r sr ssrls hêrdeirü$ e Sucessor§: 1e*qats ã (L;lr1r,:f-1-:U #l"n 1{:,*ü$ ü§ §eu§

i*:tYl$§

§tMONE

1310e abrrl dçlUOt t

EZ §ÂI{CHE§

Ín)§â;t 4l *:"**t}?i99 I
:i:À 3*1.§$r& L?nÀ l4r

Ê6: 3.255.
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TãRCETRÂ ALTERÀÇÃO CONTRATUÂL DA §OCIEDA§E
METALUNGICA PRI§IIIIA LTDA . ME

CNPJIMF : n§ 0S.077.34?í0001 -07
NIRE: 412.060239S-g

Os abaixo identiÍicados e qualificadas

1) CLÁuDlCI HENRIQUE GIMENEZ SÂNCHE§, l;rasilsiro, ca::do sob o regtme de
comunhêo parciãl de bens, natural de Jaguapitá-PR, do comêrcio, inscrito no CPF/MF sob

,, no §0S g0b.0â1-34, portacior da carteira de identidade RG nÊ 75.406-'1/§.S"P-MS,
i resiciente e domieiiiâdo na Rua das Gazelas, S/N, Qd06 Lt06, Jd Cidade Verde, Rolândia-
j pR, crp: Bo6oo-ooo

,: 2) SfltüOl*E FÉRfrfiAN SÀNCHES. brasileira. casada sob o regime de comunhâo parcialde

bens, natural de Rolândia-PR, do comércio, inscrita no CPF/MF sob no. §23.218.119-51,
portadora da carteira de identidade RG n". 5.583.0S4-0/SSP-PR. residente e domiciliada

na Rua das Gazelas, S/N, Qd6 1t06, Jd. Oidade Verde, Rolândia-PR, CEP: 86600-000.

Tem constituida entre si, uma socredade empresària lrmitada que gira nesta praça sob o
nome de MÊTALURGIÜÂ PRI§MA LTOA - ME, com sede na Avenida Presidente Getútio

Vargas, 3634. Centro. Rofándia-pn, CEP 86§00-000. e inscrjta no CNPJ/MF §ob n§

AS.õZZ 347i0001-07, registrada na Junta Cornercial do Paraná sôb nô 412.0602399-9 em

fifi912e87* última alteraçâo contrãtual registrada sob no. 2A1*632378 em Mfi412011,
resolvern alterar o c*ntrato social medíante as condiçôes estabelecicias nas cláusulas

seguintes.

CLÁUSULA pRgçEtRA - DO AUMENTO DE CAPITÂL: O caprtal socral que é de RS 30 000,00 (trinta mil

reais). drvidrdos em 30.00* (trinta rÍiili quotas de capital no valor nomtnal de R$ 1.0S {um real) cada uma,

totalmente subscrito e rntegralizaclo em moecla corrente nacional. é elevado para R$ 1CI0.CI0CI,ü0 (cern mit

reais), divididos em 100 000 (cem mil) quotâs de câprtâl no vâlor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma.

§ 1." . fORÍlrlA E PRAZO: 0 aurnento de capital acima previsto e consolidãdo. no valor de RS 70'000'00

isetenta mll reais), É inteiramente subsçrito e integralizado pelos sÓcios, enr moeda corrente do pais, neste

ã1o, proporcaonalmente às suas paíllcipaçÔes n* capital da soctedade.

§ 2.n - NOVA DISTRIBUIÇÃO nO CAPITA}-: Em virtçdc das modifrcaçÔes havidas, o capital sooiat,

inteiramente intesralizado em moeda nacional, fica assim dividido enlre ô§ socios

HENRIQUE GIMENEZ SANCHE§ .,--t*0"§g 50 000 50.000.00

§IÍ{IONE P*RMAN §ÂHCHE§ 5ü 00 50 000
100.00 rs0.000TOTAL

penas da lei, que náo estâo impedidos d* exÊrcerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em

virtude de condenaÇáo crrminal. olt por se encontrêr sob us eÍeilos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, * ácesso â cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçáo. peita ou suborno,

concugsáo, peculato, ou contra a ôconomia popular, contra o sisternã Íinanceiro nacional, contra normas de

defesa da concôrrência, contra as relaçÕes de çonsumo, fê públca ou a prcpriedade

cLÂUsULÀ TERCETRA , CIÀ CoNsoLtDAÇÃO ü0 CONTÊATO: A vista da modificaçâo ora ajus

consolida-se Õ t§ntrâtü §üciâ1, qLIe pâs§â a ter a §êgulnte redãçáo.

CONTRÂTO SOCIÀL CÔH§OLIDADO
§ftÊTALURGICÀ PRISMÂ LTDA. ME,

CNpJ/MF: §9.0I7.3,t2t0001 -07
NIRE: 412.0602399-9

1) CLÁUDIO HEI{RIQU§ GIMENÊZ SANCHE§ brasilerro, casado sob o regime de

cornunhâo parciat de bens. natural de Jaguapitá-Pft, do comércio, inscrito no CPF/MF sob

íro 6CI8.900.ü21-34, portador da carteira de icientidade R§ no. 75406-1lSS.p.-MS'
residente e domicilrado na ftua das Gaeelas, S/N, Qd06 Lt0ô, .,d Cidade V*rde Rslêndia-

PR CEP: B6â{i0-0CI0

2) §lillONE F§RMAN SANCHES brastleira, casada sob c)

t:;tiir
bans, natural de Rolàndta-PR, do comércto,
portadora da carteira d* rdentidade RG no

tadâ,

,/

CLÁU5ULA SEGUNDA - DEçLARÀÇÃO DE DE§lltJtrEDlMENTo: Os Administradores declaram" soh as

na Rua das üazelas S/N, Qd6 LtüS, Jd C

de comunháo reial de
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TERC§|§A ALTERAçÃC CONTRATUAL DA SOÇ|§nASE
METALURGICA PRI§MA LTDÂ " ME

CNPJ/MF: n§ 0S"0??.347,ü0CI1 -§7
NIRE; *12.0§02399-g

Folha: 2 de 3

Tem consfituída entre S', uma eociedado enipresáriar;rn'te'Ja q're gira r,esta praç: sob o
nome de MfTALUR§ICA PRI$MA LTOA - í{lÊ. çom sedê na Averritra Presrden& Getúlta

'.Vargas,3634, Centro, Rolândia*pR, cEP 8S600-000, e inscrita no CNPJIMF sob n',

iOS OZl.3azl0001-07 registrada na Junla Comercial do Paranià snb nu 412.06ü2399-9 em

f tftOOlZOOZe últíma alteraçáo contralual regi*trada sob n'. 2ü112ô32378 em '1410412011

resolvem consolidar o cÕntrato socíal mediante as condiçÕes estabelecidas nas *láusulas
seguintes:

cLÁusul*A pBtMElRÂ - NSME EMPRÊSARIAL, §ãDE E 0§MlcíLlo: A sociecJade gira sob o nome

empresarlat de METALURGICÀ PRISMÀ LTDA - tl{E o tenr sede e domicÍlio na Avenida Presidente Getúlio

Vargas, 3634 , Centro, Rolândia-PR, CEP 8S600-000.

CLÁUSULA sEGut*tsA - FtltÀt8 E 0UTRA§ DEPENDENCIAS: A socredade poderá a qualquer ternpo,

abrir ou fachar Íilial su outra dependência, no pais ou no exterior, mediante alteraçáo co*tratual assinada
por l0do§ os sÓcios.

cLÁUSULÂ TERcEIRÀ . INicI* OA§ ATIYI§A§ES § PRAZQ DE DURÂÇÂO O* §OCI§DA§§: A

sociedade iniciou sua* atividades em 13109/2007 e seu prãzo de ciuraçáo ê por temps rnçietqrniinado

cLÁtr§uLA QtjÂRTA , OBJETO §OCIAL: A sociedade tÊm p§r objeto a exploraçâo no ratno de.

ÊebrrcaÇão de môveis com predeminância d* metal e Transporle rodoviario de carga, inlermunicipal.

interestadual e internacronal.

çLÁU5ULA qU,NTA - §APITAL §ôSIAL: O capital socral e de 100.000.00 (cern mil reais), divididos em

i0ü.0CI0 (cern nrrl) quotas de capikl no vator nominal de RS 1,0* {um real) cada uma. subscritas e 1á

integraliradas, *m moeda corrente do País, pel*s s*cios e distribuidas da *eguinte íorma:

cLÁusuLA sExTÂ - RE$P§r*SABILIDADE DOS §OCIO§: A responsabilidade de cada §Óoiô e fe§tritâ ão

valor de suas quotar, mâs tsdos respondem solidariamente pela integralizaçáo do c.apital sôciâ|, eonforme

dispÕe o â,'t. 1"0â2 da Lei 1ü.406/2002.

cúUsULA sÉT|fdA - cEssÂo E TRAt{sFERÊtlclÂ nÊ QUOTAS: As quotas sâ indivisíveis e nâo
poderào ser cedidas ou traneíeridas a terceirôs sem ci eonsentrmento do§ outro§ §ôeros, a quem fica

assegurado, em iguâldâde de condiçôês e prsço, o direito de pr§rerêncta p3Íã â stra aqursiÇáô se poslas à
venda. íorrnaliaando, se realizada a cessáo delas. a alterâÇâo contrstuai p6rtinenle

ParágraÍo único: O sôcio que pretenda ceder ou transferrr lodas ou parte de suas quotas deverâ notificar
por escrito aos outros sócios, discrirninando a quantidade de quotas posias á venda, o preÇo, Íorrna e prazo

de pagamento, para que estes exerÇam ou renunciem ao direito de preferôncia. o qrle deverão fazer dentro
de 30 itrinta) dlas, conlados do recebimento da notiÍicaçâe ou ern prazo maior a critêrio do sÓcio alienante
§e todos os sócios manifestarem seu direito de preferáncia, a cessâo das quotas se Íará na proporçáo das
quotas que então possuírem, Decorrido esse prazo sem que se.;a exercicio o direito de pr*ferància, a*
quotas poderão ser livrernenle trsnsíeridas.

üLÁU§r.'LÀ OI?ÂVA - AOMTNTSTRAÇÃO OA SOC|ÊBA§E § lJ§Ç D0 lrl§l$§ EMPR§§ARIALr A

adnrinistraçâo da sociedade cabe a clÁuDl§ Hf;NRlQt]§ §lMg[IEU §ANCHE§ e SIMONE FERMA]I
§ÂNCHES, cÕm os poderes e atribuiçÕes de Eerir e adnrlnistrar os negocros cla socieda<ie, r*presentri-la
ativa e passivâmente, iudicial e *xlrâ .iudicialmente, perante ôrgáos públicos, instituiçÕes finenceiras,

entidades privadas e terceiros em geral, bem como prattcar todos os demais atoe ne*essários â eonsecuçâo
dos objetivos su à deÍesa dos interesses e direilos da sociedade, autorizado o uso do nome empresartal
isoladarnente,

§1 .o - É vedado o uso do nome empresarial ern atividades estranhas ao tnteresse soctal ou assurnir --,.-,

obrigaçÕes seja ern favor de qualquar dos quolistaç ou de tereeiro§, ben': ecrno onôrâr ou alienar bens 't l
imóveis da sociedade, sêm ãutôrizaÉo do Õutro §ociÕ"

§2.o - Faculta-se âo administrador, atuÊndo tsoladanrsnte
para período deierminado, devendo o inslrurnento rlt
praticados.

I
;rl

UDIO HENR*QUE GIMENEZ §ANCIIES



TERcEIRA ALTERÂÇÃo conrRATUÂL DA soclEDADE
METÀLURGICA PRI§MA LTDA . ME

CNPJIMF : no §9.077.347í0S01'07
NIRE: 412.0602399-9

ct-ÁUgUl-* ilCINA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão,.de ,.:orn,rrn ai,nrdç, Íixa;
mensal, a titulo de "pró-labore", observâdas as disposiçoes regulamêntare$ pertinentes,

cLÁUSULA DÉCIMA - ExERciclo soCIAL, n§MoN§TRÀÇÕES FINANCElRA§ T PARTIGIPAÇÃO DOS

§óCIOS NOs RESULTADOS: Ao terminô clo *xercicio social. em 31 de dezembro, os adrninistradores
prestarâo csntas lustiíieadas de sua administraçâo. procedendo à elaboração do inventàrio, do balanço
patrimoniat e demais dernonstraçÕes contábeis requeridas pela legislação soçietária, elaboradas em

conformrdade côrn as Normas §rasileiras de Contabrlidade, participando todas os sÓcios dos lucros ou

perdas apurados, na mesma proporçáo das quctas de capital que possuêm na sociedade.

parágrafo único - A §Gciedade poderá levântar balânÇ0§ ou bâlâncêtês pãtflmÕniais em perÍodos inferiores

há uÃ an§, e o lucro apr.rracio sessas demonstraçôes rntermedlárias, poderá ser distribuído mensalmente

aos sóçios, a titulo de Antecipaçáo de Lucros. proporcionalmente às quotas de capitai de cada um. Nesse

caso será observada a reposiçáo dos iucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme

estab*lece ô êrt. 1 059 cia Let n 0 10 406i2002

CLÁU§ULA üÉ.tllulÀ pRIMEIRA - JULGAMENTo §As CoNTA§: Nos quatro rÍlêsês seguintes ao têrmino

do exercicro social, os sôcios deliberâráCI sobre as contâs e designaráo adrninistradores quando for o caso

Parâgrafo único - Até 30 (trinta) dias êntês da data rnarcada pãrâ a reuniáo, o balanço patrimonial e o de

resultado econônnico devem ser postos, por escrito, e corn â provâ do respectivo recebimentô. à dispôsiçáü

doo socros que náo êxerÇârrt a admtnistraçáo

cLÁUsuLA DÉclMA §EGUNoA - FÂt-EcrMENTo ou rNTERolÇÃo DE §oclo: Falecendo ou rnterdilado
qualquer socio. a sr:ciedade continuará suas atlvidades com os herdetros. suce§§ôres e o i*capaa. Náo

rendo possivel au inexistindo interesse destes ou dos sôcins remâne§centes o valor de seus haveres será

apurado e tiquirlado com base na situaçáo patrimonial da sociedade, â data da resolução, verificada em

bâlânço especialrnente l&vântâdô.

?arâgrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se rÊsolvã

em relaÇáa a seu sócio.

cLÁuSuLÂ üÉclmÂ TERcEIRÃ - DÉcLARÀÇÃo DE DE§tMpEolM§NTo: CIs Administradores declaram,

sob as penas da lei, que nào e*táo impedidos de exercerem a administraçào da sçciedade, por lei especial,
ou em viúude de condenaçâo criminal. ou por se êncontrâr sob os eíeitos dela, a pena que vede, atnda que

temporariamente, o âcesso a cargos públicos, ou por crime falimenlar, de pr*varicação. peita ou suborno,
concussâo, peculato, ou conira a economia popular, contra o sisiema finanç*iro nacional, contra normas de

defesa dô concorrÊnsiã, conlrs as relaÇÕes de consumo, {é públtca ou a proprtedade.

CLÁU§ULA DÉClítIA QUARTA - FORS: Êica eleit* o foro da comarÇa de Rolandia-P§ para o exercicio e o

cumprimenlo dos direltos e obrigaçÕes resuliantes dêste oonlrêto, com expressa renÚnctâ a qualquer outro,
por mars especial or.l privilegiado que seja ou venha ser

E por estarem assim, justos e contrâtãdos. lavram e assinam. a presente, em 3 (três) vias de igual teor e
forma, obrigando-se Ílelmente por si. seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos o§ seus

terffi0§.

Rolândia - PR. 17 de dez*mhro de ?ü14
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'
lnrenôrÇoEs E TUTELAS DA coMARcA oe loÃo PEssoA

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

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

GERTIDÃO 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

reconhecerfirmas da Comarca de João Pôssoa Capitaldo 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 em 08/09/2015 às 08:13:34 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para METALURGICA PRISMA

LTDA - ME- e emitido ãtravés do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação

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

Esta certidão tem a sua validade até: 05/09/2016 às 03:58:54 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão:423375

Código de Controle da Autenticação:

53490409151032290015'í a 5349040915103229001 5-14

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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QUARTA ÂL.T§RAÇÃO CONTR,âruAL DA §OCIEDApE
r{§rÀLuRctçÂ.Pã§sí$Â urDA . M§

êtrlp.llmr: no 0â.0?7.347 fiOAçôr
NfiÊ: ara.CderàbS+

Os abaixo identiiicados e qualificados:

ü GLÁUHo ldEt'ttRlQUE GIMENEZ SANSH€S, brasitetro. casado sob o reqime de
comunhão parcial de bens, natural de Jaguapitã-PR, do comêrcio, inscriio no CpfjrUf sorl
no. 608.900.021. 34, portador da carterra de identidade RG no. ZS.+Oe-itS.ô.É.-úS,. ÍêÉMênte q dornicitiado na Ruã dã§ Gazetâs, §/N. ed06 LtQ6, Jd. Cidad§ Vê|dê, Rotândia-pR, CEp: S6600"000.

2) SIMONE FERMAN $ANCHEs, brastleira, casada sob o regime de comunhâo parcial de
" bên§i naturâldE RolândlE-PR, do comÉrçio,,ln§crith no CpftUf sob'no. 023.2i9.11S-S1,

porhadora de oarte{ra dê ldentidadê RG no. 5.593.094-0l$6p'pB, rÊsi&ntê e dorftieiliâda
*d'&*râ.dEs,Gerelas, sllrl, Qd6 LtO6, Jd. Cidade Verde, Rolândiê€R, cgp: sô6óô.0{io 

--

Únicos.sÔcios.9?Igole_mes-da-sociedade empresáriâ lirnitada qu€ gira nesta praça sob o
norne de tulETALURÊlCA PRI&MA LTb"ê - ffiE, com sede na Ayeniba presidente §eirifio
vaíga§, 3634, Ç8ntro, Rolândla-PR, cEP 86600-000, e inscríta no cNpJtMF sQb no,
09.077 347/009'1-07, Ísgistradâ nêJ,uab.S4rÍnpíê{ãldo pãmàná,§Bü no 414.0§02S9ç"9 em
1n1gl20ü7 e últlirla álteraçâo sontrãlusl ÍesÍstrêds sob n{r. 120147400562 em Z}í12Í2aiq.
resolvem alterai' o Çontrato social mediante. as condiç&§ estabelecidas nas cÍâusulas
seguin{es:

cLÁUsULA PRII*EIRA - 0A ALTERÂçÃo Do OBJETO SOCIAL: A soctedâdê quê tem por ôbqeto sociat a
Í.f[1f,-91_?..1i?_1."- Fabricaçâo de môveis com predominância de mêrar e Transporle Íoctovia;ío de sarga,
Íntermunicipat, interestadual e internacional, pâssa a p.artir desta clata a ter a ssguinte objeto: Fabriaaçâoie
qóvei§ c€m prádontinância de metal; Fabricação de rnóveis ssÍs prsãomÍrÍânciÉ Ue rnadâira e
Tr.ore'Êot§e' §ds/iá rlo d e cêrgâ, interm u n i c ip al, .ihiereatad u al e ínternaeià n a l.

CLÀlJ§ULÂ SE&.Ii,NMA . D.À COIíIêOLIDA,ÇÀO OO CONTRATO: A
cOfisohêa*le ô ctBtÍâto socieil,,que pâ§$â â têr â §eguinle redação.

vista dE modifieaçáo oÍe ajustâda,

gO NTR§rO §OÇíAt GONSOTIDÂDO
MÊTALURGICA PRISMA LTDA. ME

CNpJ/MFr 0s,07r.342/0001 -07 "
NIR§: 4,1l.üt0g$§§;S

Os abaixo identificados e qualiÍicados

t) ctâüD.lo h{Êt{fttQuE GíMENEZ sAseHEs, brasiteiro, casadg oob o.regir-ne de
oomunhâo parcial de berrs natural cÍe,Jaguapitá-PR. do comêÍciô. inÊcrito no CPÉjMÉ sub
no. 608 900.02'1-34. portador dê carteira de identidade RG nq 75.40ô-1/s s.p.-M§,
residente ê domicillâdo na Rua dâs §ãeéias, §lN Qd06 Ltüâ. Jd. Cidade Verde, Rolândia".
PR, ÇEP: 86600-000.

2) §líuü§E FER'MÂN §ÂNcHES, brasileira, casada sob o pgime de comunhâo parcial de
ben§; Ratut&t do Rolêndia-PR, do ÇÕmêrcio, insÊrita no CÊF/MF §ôb no, 02e.219.119-51,
portadora da carteira de identidade RS no 5 583.094-01§§p-PR, resid€nte e domieiliadâ
ns Rua das Gazela,s, s/N, od6 Ltc6 id cidade Verde, Rotândia-pR, cEp: bsÊóõ-o{iô,---

Unicos só9i9199mnonentes da sociedade empresâria lirnrtada que gira nesta praça sob o
nome de METALURGIÇA PB#SMA LT0A - M§, com sêde na Avenida Prs*idàntd cetútio
vargas, 3634, centro, Rotândia-PR, cEp 86800-000, e inscritâ no cNÉlllap roú 

"".09.077.347/0001'07, registrada na Junta Comercial do Paraná sob no 412.0602399-9 ern

JUNrÀ ú§!{pi*ÇrÀL pO s§ÍÀDo go raneNÁ * sspr

CTRTIFICO o BEOI9TRo EM 26/§4/2§t6 08r56 §ôB §! 20162380607.
P?Q?OCOLO: 16?39060? DR A?/.§:.4/20L.§, CóO:OO OB vEn:rrceçÂo,
116001?46?0. XInE: 41206ô?3999,
}IETÀLUROÍCÀ PNIS}IÀ t,TDà . !{E

/
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QUARTA ALTERAçÀO TONTRATUAL FA $OCI'EDAOE
M€TAIUNGiCA PRI9MA LTDA - ME

. ; et'lpJrMfi no 09"077.347Í000í-07
NIRE; 412.06023S9-9

foÍh8: 2 de 4
't7tfrgt}ü§Í e ül,tírna alteraçáo contra{u€l regislrada súb r1o, 2014740056? *rn 22t12QA14,

resolvem çonsolidar o contrato social mediante as condiçôes estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

eLA,§§LA,p'ftt[4§IRA - NôHr,§. EMpRÉSARIÀL, $§§E E ooMlciLloi A eociedade gira ieb o nome
grnpjüssi{atdç.nfff*LUn-glcA PBI§MA LTDA, ME ç ism sede e dornic{lionaÂvenida Fres'idêrttê,§etülio
VáÍ§?§, 3694i Sg{ltiCIi Bólândia-PR, ÇEP 86600-000.

cLÁu,§uLA SEG$ NOA - FlLlAl§ E OUTRAS DEPENDÉNÇlAS: A sociedade poderá a qualquer rempo, abrir
6u,1§$hig.t Íilisl ou.eutra dapendência, no pêis ou no exterior. fiedlánte altêrêçâô êontratual as§rnada por lodos
gs'sôcios.

clfutuua TE&cÉrftÂ" tNiclo oAs Arivrp.ADEs E pRÀzo DE DU'RA.ÇÂô sa soctEoADE: A
çqpiadade inigiou .suas atividades ern 13/09/2007 e seu prazo de duração ê por tErrrpo indeterminado

SIi4Uq,{tÀ $rÂm'& " SBI}ETO §OÊlÁk À sociedade bm psí objeto a exptoraçâo no Íamo àe:
H*btt§e*ep êU ffivrl*:êsrrâ prêdeÍÍinâaela de metal; Fabrloâ§âo ds móvsl§,§{ríÍr pradominància de,

macteira u Íransporte rodoviário de carga, intermuniclpal, interestadual e internacional.

Õúu§uLA§,tIINTA - CAPITAL SOCtÂL: O capitat social ê de RS 100 000.00 (cem mÍtreais), r.Jivididos em
100.000 {oern rnrt} quotâF de eapital no vâlor norninal de R$ 1,ü0 (um real) cada urna, subscrita e Já
integrâlizâda§, ern rnoeda,sorrente do Pafs. pelos §ôcios e distribuidas da segurnte Íormâl

0IÁUEULA 9ÉXÍA - R.E§PâN§A§ILIOASE DÔS.SOÇIO§: A responsãbiridâde dB cada sô6io,á re§trite ao
valor de suas qiiota$, mas todoe tcspondeÍn soiidariamente pela integralizaçâo do caprtal social, eüntorne
dispÕe o art. 1.052 da Lei 10,406/2002.

o|Áu§{À,tA;gtpirrfifi.â . G,Fg$lto E TRÀN§FERÊNÇIA DE 8t 0TA§: Âs qLrôra§ sáo indivisivets e nãc
podçrâo ser eedid,as ou transferidas a teroeiros Éêm o çonsentimentô dos outros sócios. a quem íica
âssegurado, em igualdade de oondiçÕes e píeço, o díleito de preferênçia paía a sua aquis§âo se postâs à
vênda, forrnalizando, se realizada a çeesêô delas, a alteraçâo contratual pertinente.

FarágraÍo úniço; O sôsio quê prêtendâ aêder ou trânsferir lüdas ou pârte dÊ suas quolas devsrâ nolificái por
e§crilo aô§ outrog sô*iôs, discriminando a quântldade de quola§ po§ta§ à venda, o pÍeço, fôrma s praao de
pqgamênto, pârâ que estês exerfçam ou renunciem ao direito de preÍerência, o que deveráo fazer dentro de -

30 (lfinte.) Íliâ§,.êofltâdo* d.o r:ece,bimênto da notificaçáo ou em píazo mâior a çntàrio.ds sôeÍo alienante. $e
têdss Õ§ sóoios mânifêêtarem seu direito de preíerência, a 6essâo das quotâg se fará na proporçâo das
quütâs que ontào possulrern, Üecorrido esse prôzo senr que seja exercido o dirêTto de preferência, as quotâ$
ooderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVÀ . ADI\&IT}ISTRAçÂO §Â SOCIEOACIE E U§O DO NOME HMPREiSÂRIAL: A
adminislrêçâo da sociedadÊ-tabe â CLAUDIO HENRIQUE GIMENEZ §ANCHÉS e SIMONE FERMAiI
§ÂNSHE§, Çom os poderes e atribuiçôes de gerir e administrar os nagôclos da çociedade, represenlá"la
ativa a pacsivamenie, judicial e êxtra judicialmente, perante órgãcNi públicos, instlluiçôes financeiras,
entidádes'piivádâs e tereeirsa,em geral, bem corn§ pratiçal todos os dêrr'&Ís êlâs necesBários à consecuçáo
dos 6bjetivos ou à defesa dos interesses e direitos cla sociedade, autorízado o uso do nome empresarial

.]1,MÀ CoMEBCIAI. Dô ESTÀDO DO PÀ$!NÁ . §EDE

CERTIFICO O REGISTRo e4 26/01/2§!6 08r56 9OB N' 2016238060?.
PROTOCOLOT 16238060? DE 22/04/2016, CÔDIGO DE VERÍFICÀÇÁOr
1I6OOl?46?0. NIREr {1206023999.
METÀI,URSÍEÀ PRI§I,{À lTDÀ - I@

l,lbBrLâd
§Een&ÍÁtrrÀ

CURÍTIBÀ,
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§ÂNCHE§
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QUARÍA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DÀ §OEIÊDADÉ
METALURGICA PRISMA LTDA. ME

CNpJ/MF: no 09.Sf7.34219001 -07
NIRE; 41 2.060?399.9

§1'o " É vedado o uso do. nome empresarial em aÍividades êstranhâs ao intgre.sse social ou assumrÍobrigaçôes seja em favor de qualquerdos qr;oristas ou oe ieriãirã;,;;";;,;"on?"i"l,i'rtiênâr be,x§imoveis da soçiedade. senr autoi,zaçâo do out;o gocrD

§2'o ' Faculta-se aos adminisrradores. atuando isoiadamente, constituit em nome da sociedade,procuradores para período determinado, devendo o nri*n.',*to JJru,r"àrto especificar os atos e operaçôesa serem praticados.

ct-Áuiuua N0NA ' DECLARAçÃO DE DE$IMPEDTMENT0: os Admrnrsrradores decraram, §ob as penasda lei' que náo estâo impedidos áe exercerem a aominisrraito du ;ü;"de" por rei especiat, ou em vrrtudede condsnação criminat, ou por se encontrar sob os efeitos ctáà a pena que vede. arnoa quetemporariamente, o acÊ§§o a cârgos públicos, ou por crime iatimÉntaí, oe pràraãcaiã; ü; ou suhorí,ro,concussào. peÇulato. ou contra a economia popular, contra o sistema finaneeiro nacional, contÍa norrnás dedeíesa da concorr'ência. conrra as reraçóes oe ionsumo, re prúã, ---a'propriedade.

CLÁU§ULA OÉctrran - RETIRADA PRO-LAtsORE; Os sôcios poderâo, de comum acordo, Íixar uma retiradamensal, a titulo de "pró-labore". observadas as drsposiçôe, ,ugrrrr"ni"rãs p"rtineniu; -- - -

cLÁu§uLA DEctlllA PRtMEtRA ExERcíoo socrAL, DEMoNSTRAÇÕ§s FrNANÇEIRAs EPARTICIPAÇÃO Dos soclos NCIs RESúLiADos: ac re,.ir,;Ã-ãe caoa exercicro scciar. em 3t cjedezembro, os admrnlstraôores prestarão conras lust,ricioai o* irá ão*,r;r.Ç#ô;ãoJ,lJí, elaboraÇáodo inventàrio do bâtanÇo patrimonial e dernais demonstraçôet'.onrao"i. requerrdas pela legislaÇáôsocietária' êlaboradâs em conÍorrnrdade com ás Normas srasiieiras de ôontabitioade, participando iódos os

:::H-::r 
rucros ou perdas apurados, na me§mâ proporçáo oas quotas de capiiar guà pàsrr", nu

Parágrafo único - A sociedade podêrá levantar balanÇos ou hâlancetes patnmoniais em periodos inferioreshá um ano. e o lucro apurado neêsas demonsiraÇôes iÁt"rr"olirãi. poJura ser distribuÍdo mensalr.ente aossocios a título cle AntecipaÇào de Lucros proporctonalmente ãs quotrs de capital de cada um Nesse casoserá observada a reposrçáo dos lucros quando a distributção aler,ar o capital social, conforme êstabetece oãrt 1 059 da Lein.o 1A.4O6t2OOz

cLÁU§ULA DECIMA §EGUNDA - JULGAMENTO DA§ CONTAS: Nos quarro meses seguintes.ao términodo exercicio social, os sÓcios deliberaráo sobre as contas e designaráo administradores quando for o caso

Parágrafo único - Atê 3CI (trinta) dias an{es da dala marcada para a reunráo o batanço palrimeniãl ê o deresultado econômico devem ser postos l:or esorito. e corn a p*u Jo iospeçtiuo recebinlente ; jã;#;
dos sôcios que náo exerÇam a admintstraÇào

cLÁu§uLA DECIMA TERCETRÂ - FALEÇIMENIO OU INTEROTÇÃO DE SOC|OT Fatecendo ou inrerdiradoqualquer sÓcio, a sociedade conttnuarà suas atividades çoín os'teioãrros, sucessqres e o incapaz. Náosendo possivel ou rnexi§tindo interesse clestes ou dos socios remâpescentes. o valôr de sêus harreres seÍaapurado e liquidado com base na situaçáo pariÍnoniat da sociedade â ort, cja resoluçáô veiiíicada embalanço especialmente levantado

Parágrafo Únlco 'o rnesmo procedinrento sera adotado ern outros casos em que a sociedadg se resolva ernrelaçâo a seu sôcio

cLÁusuLA CIEclllllA QUARTA ' FoRo: Fica eleito o foro da coÍnarca de Rotandia-pR para o exeíciÇro e ocumpnmento dos direitos e obrigaçôes resultantes des{e contÍato. com êxpressa renünÇiâ â qualquêr outro,

rSOladAmenlê

JulrrÀ cor{§ncrÀL Do EsrÀDo po peRÀxÍ, - ssoe

cER?rrrco o ÊE§rs?no Ért 26/o4/zot6
PROtoCoLo: 1623â060? DB 22/04/20\6.
116001?4§70. NIRE: {1206923999.
UITÀIjVI6ICÀ PRIgldÀ LtDÀ - rr{E

08 156 §oE
cóDrGo DE

À vâl,ldada dsrEe docusnto, aê lmprerso.
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N'?016238060?,
vB.RrrrcÀÇÂo;



Q U ARTA âLTERA§ÃO CO}ITRÂTUâL Oâ,$-§Êl E DAD E

il,lETAtl'RÊlcÂ PR§mÂ LÍDl - ryE
§NPJII!/!F: n0 09'077'347t0001'07

NIRE: 412.0002399:9 
Folha: 4 cÍe 4

E por eEtarem a§§im, juelOs e cqntratadog, lavram e assinam, a presente, em via Única' obiigando'§e

íêffifiê ü 
"i, 

§áts hetOàitôs e suce§§oÍes legals a cumprÍ.lo'em iodq§ c§ ssu§ termos'

Rolândia-PR, 07 de abril de 2016.

üt§?À coôtÊRcrÀú üo asrÀDo po !ÀIÃt{Á - sEDe

cERTIFxeo o.8EcIgTR.Qi*aü 2§1.0t/1016 P:qi5§ §oB N' 2ür.6?3,906'0?.
pRorocoúQi 162:380607 pt 2u/:0{72.e1l6, eóDrcq Dr nentrrcÁ.çlor
1160917{.670.. NtrÍ8': {130õ013999.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARA|BA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRTMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, í145 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 DlGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecerfirmas da Comarca de João Pessoa Capitaldo 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 1710512016 às 15:45:27 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

0OO05b1 d734fd94fO57f2d69fe6bc05be3 44b72b871eÍ996d6737734b2e506b68d07a2cAÍ3328358d69266498
9b0707e6c468ec5a41 d6581 5de23ec1 d08d7951fe87f6068d2251f61 1 6b51 8ee07c6b5a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para METALURGICA PRISMA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federalem vigorArt ío. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 1710512017 às 15:41:15 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão:533160

A autenticidade desta *:i1ff.:"r1":il:1ffi1ffi:;*i::ffi[t:i"":;o,"'"'quarquer'"'"'[^
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À pRrreruRl Do MUNIcÍpto or cÂruotoo DE ABREU, EsrADo oo pamruÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuois aquisições de mobiliários em gerol pora

Soúde, em otendimento à Secretorio Municipol de Soúde.

REF.: Pregão Presencial n.o 035/20L6

Pógino l1

Rolândia, Paraná, 20 de junho de 2016.

os Unidades Bósicas de

ANEXO IV

DECLARAçÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABIUTAçÃO

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no.35/20L6, DECLARAMOS que cumprimos

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

Oqorr 34U oool-o7
METÀ r.ir;'.1 iiÀ PRlSNtA LTDA'

AV PiltS liir,E iiEilr:-i0VARGAS' 3t34

L,IP 5tiô00-000

ROLÂNDIA - PR

CN PJ: 09.077.347 /000L-07
Corlos Eduardo Agostini
RG: 6.870.778-L SESP/PR

CPF: 034.260.559-37
Representante ComercialI

ueralúncIcl PRISMA LTDA

CNPJ: 09.077.34710001-07 - lE'. 904.77 77 L-97

Avenida Presidente Getúlio Vargas, n.o 3.634 - Centro - Rolândia - Paraná - CEP 86.605-306

Fone: (43) 3255-1111 - Fax: (43) 3156-1111 - E-mait: vendas@metalurgicaprisma.com.br - Site: www.metalurgicaprisma.com.br
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Pogino I L

Rolândia, Paraná,20 de junho de 2016

À pnerrruRA Do MUNIcÍpIo DE cÂNDIDo DE ABREU, EsrADo Do PARANA

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

,;i"ç bE l,'-"'
'1t''\' "4tt^
-:\:1 < !i_. _, s ,
.;:, r" tldL\P 4rt.\-*___t/__*/

\o.lv ltDric"' ''P't*- *. --
poro os Unidades Básicos deObjeto: Registro de preços paro futuros e eventuais oquisições de mobiliários em geral

Soúde, em otendimento à Secretorio Municipal de Soúde.

REF.: Pregão Presencial n.o 035/2016

ANEXO VI

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

METALUROTCA PRTSMA LTDA, CNPJ/MF n.o 09.077.347/0001-07, sediado na Avenida Presidente Getúlio

Vargas, n.o 3.634, Centro, na cidade de Rolândia, estado do Paraná, 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 L4 de dezembro de

2006.

a
Wsonz4r loool-d7

MtTiiLL r; i-, i 
r-fr PRiSlvlA UDA'

AV. PRE$!l?.1';;; GÊTLiLl0 VARGAS, 3634

c'ii'B66CC-000

ROLÂNDIA - FR

M graLúnetca PRISMA LTDA

CNPJ: 09.077.34710001-07 - IE: 904.\7L7L-97
Avenida Presidentê Getúlio Vargas, n.o 3.634 - Centro - Rolândia - Paraná - CEP 86.605-306

Fone: (43) 3255-1111 - Fax: (43) 3156-1111" - E-mail: vendas@metalurgicaprisma.com.br - Site: www.metalurgicaprisma.com.br

CNPJ: 09.077.347 /000L-07
Corlos Eduordo Agostini
RG: 6.870.778-1 SESP/PR

CPF:034.260.559-37
Representante Comercial



PROCURAçÃO

Por este instrumento particular de Procuração a ANDERSON FERREIRA DE JESUS

ARMARINHOS ME , com sede Endereço, Av. Capitão índio Bandeira Ns2623-Centro- Jd'

Curitiba -!oja Quadra 2 lote 24 Campo Mourão 'PR TELTFONE 44 3525 8387' iltscrita no

CNPJ/MF sob o n.e 12.370.448/0001'86 e lnscrição Estadual n's 905291705' neste ato

representada por seu PROPRIETARTO ANDERSON FERREIRA DE JESU§, portador(a) da cédula

de tdenticjade RG Ne 8,044942-9 SSPPR CPF Ne 031.?30.589'17, nomeia(m) e constitui(em)

seu bãstante Procurador o(a) Sr.(a) AOÉMlt§$§l BAMOS DE A|MEIDA, portador(a) da Cédula

de ldentidade n.e 13.264.592-2 e CPF n.e 011.849.879-71,a quenr confere(em)arnpl*:s poderes

para representar a AND§R§ON TERREIRA DE JESUS ARMARINHo§ ME no que se reÍerir a

pRE6Õrs pRESENcrArs, pRrGÕEs ÊLETRoNrco, T0MADA DE pRrçCIs, CARTA coNvlrÊ,

LEltÕES ou qualquer modelo de licitaçôes, com poderes para tomar qualquer decisão durante

todas as fases da Licitação, inclusive apresentar e assinar propo§ta de preços, DECLARAçÃO

DE lNExtSTÊNCtA OE FATO lMpEDlTlVo, DECLARAçÃO DE §ITUAçÃO REGULAR PERANTE O

MlNtsTÉRto D0 TRABALHo, DECLARAçÃO DE GARANTIA DOS PRO§UTOs, DECLARAÇA0 DE

MICROEMPRE§A OU EMPRçSA DE PEQUENO PORTÊ, DECLARAÇÃO DE REGI§TR§ DE PREÇO5,

DEC1-ARAçÃg OE 6RAU DE PARENTESCO, TERMO Dt REpERÊNCIA, DECLARAçÃO DE

REüEB1M;NTp E/OU AcEsso À oocuurnTAçÃCI, DECLARÂçÃç DE lNExl§TENclA DE pATO

tMpEDtTtVO PARA LICITAR oU CONTRATAR COM A ADMINISTRAçÃO, oTClRRAçÃo BE

çUMpRIMENTO A CON5TITUlçÃO FEDERAL, DECTARAçÃO DE §UrElçÃq AO INCISO xxxlll DCI

Anr. z. DA coNslTulÇÃo rrbrRRl, DEcLARAÇÃo or rnnsntHo DE MENOR, DECLARAçÂo

DE lDCINlEDADE,e deciaração de atendimento dos requisitos de habilitação, ou qualquer

declaração solicitatada no edital Êm nçn1e cla outorgante. formular verbalrnente novas

propostas de preços na(s) etapas tje lartces, çJesistir expressânlente da intençãç de interpor

reCurso administrativo,mattifestar-se irletliata e motivaclilrnente a intenção de interpor

recurso administrativo ao final da sessão, interpor recLlrSO administrativo' assinar a Ata da

sessãg, prestar todO§ oS esclAreçinrentos solicitadoS pelO Pregoeiro, enfim, praticar toClos os

demais AtOs pertinentes aO certame em nonle da OUtOrgant0, inclUsive Assinar Contratos de

Fornecimento e demais compromissos.

A presentê procuração é valida até o clia 30 de março de 2017'

/

Por ser verdade, firmo(amos) a para que se produza os

ANDERSON FTRRÊIRA OE JESUS B§ NS 8.044942: PR CPF m§ 031.730.589-17

PROPRIETARIO



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASC]MENTó É óEITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

lr.rrenóçóãs e rÜreuÀs DA COMARCA DEJoÃo PESSOA

Av.EpitácioPessoa,1145BairrodosEstados58030-00'JoáoPessoaPB
Tel.: (83) 9244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos' not' br

E-mait: cartorio@azevedobastos' not' br

cERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DlGlrAL

o Bel. VálberAzevêdo de Miranda cavalcanti, oficialdo Primeiro Registro civilde Nascimentos e

óuitos e privativo oe CãsaÀentos, lnterdiçoes e Tutelas com atribuiçáo de.autenticar.e 
,

reconhecer firmas oa ôãmarca 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 e reproduçáo

fieldo originalque me foiapresentado e neste ato'cônfiràó sua autenticidade através do CÓdigo

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

Este documento íoi emitido em 2710412016 às 14'.21:1 1 (hora de Brasília)'

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ANDERSON FERREIRA DE

JESUS ARMARINHo§- ug e emitido atravãs do site ão Cartorio Azevêdo Bastos' de acordo

;;í"gi;tação Federal em vigor Art 1o e 10o § lo da MP 2200101'

Esta certidão tem a sua validad e atéz 2010412017 às 03:55:13 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 520023

Código de Controle da Autenticação:

42521 90 41 6í 70 5 20 0 50 5'1

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

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

-;*l-!lE li[g=::tr::s''Ír
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CHAVE DIGITAL
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENiO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

IHTENóIôóíííTÚTEUAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
' 

Tel.: (83) 3244-54A4 / Fax: (83) 3244-5484
httP://www. azevedobastos' not' b r

E-mail : cartorio@azevedobastos' not'br

cERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DlGlrAL

o Bel. válber Azevêdo de Miranda cavatcanri, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos e

óOitót e Érivativo Oe Cásamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuição de.autenticar.e 
,

reconhecer firmas da Comarca de João Pêssoa 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

fieldo original que me foi apresentado e neste ato cbnfirmó sua autenticidade através do CÓdigo

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

Este documento foiemitido em27lo4l2016 às 14:20:49 (hora de Brasília).

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ANDERSON FERREIRA DE

JESUS ARMARINHO§- rvrf e emitido através do site ão Cartorio Azevêdo Bastos, de acordo

ããm, r_"gislaçáo Federal em vigorArt 1". e 10o. § 1o. da Mp 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 20/04/2017 às 03:55:13 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Cefiidâo: 52A024

Código de Controle da Autenticação:

42521 90 41 61 70531 0489-1

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

atravês do site: http:/lwww.azevedobastos'not br

CHAVE DIGITAL

ffi5b52c3cb20bbc2f8a0d7aod1633ô3d107b5c4178acd5dfÍfe7ee6479a139f
623d27bfa32àB6d200c64cb46de03ac2eacOd2 1 a8269a8fb8c4831 a2064c7eSfe2d95
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS 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

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

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 Íirmas 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

Íiel 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 0510212016 às '10:07:15 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

OOOO5bl d734fd94fl3572d69fe6bcO5b4a2db7f1 1 529d'1 b72bd7d9561 bea9d90bebc96735ab79625f650b7481
e47ad937bfa32686d200c64cb46de03ac2eac0da 1 28ccOec9348a357 cd6aÍ4f622ea30c

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado 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 100. § 10. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 2510712016 às 03:10:25 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão:402193

Código de Controle da Autenticação:

42522007 1 50855070062'1 a 42522007í 508s5070062-5

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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REPÚBLICA FEDEMTIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E OBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERD!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. b r
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

cERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtGtTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo 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 através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0510212016 às 10:03:15 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5b4a2db7f1 1 529d1 b72bd7d956'l bea9d907263527c56c02b97a5e1420a2
52ade2a7bÍa32686d200c64cb46de03ac2eac0d69957a2523afab35c1 8'l 77bd3eBc77e8

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 Legislação Federalem vigorArt 10. e 10o. §'1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 05/01/2017 às 08:05:0í (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 469001

Código de Controle da Autenticação:

42520401161 520500250 -1 a 4252040í 1 61 520500250-12

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
nv.captrÃo lNDlo BANDEIRA N"2623 - JD.cuRtlBA - cENTRo - cAMpo vtouRÃo - pn

FONE:(a4)3525-8387 / 9992-5626ICNPJ:12.370.448/OOO1-86 | lE:9052917051 E-mail:cteansot@hotmait

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- paraná

Licitação Modalidade: pREGÃO pRESENCTAL Ne. 35/2016.

Objeto: Registro de preços para futura e eventua! aquisição de materiais de consumo
e de limpeza profissional, em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes e
Turismo.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

lndicamos o Sr. ADEMILSON RAMOS DE ALMEIDA, portador da cedula de

identidade ne. 13.264,592-2, Orgão expedidor ssp/pR, cpF ne. 011.g4g.g7g-71 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,

enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente

Credenciamento.

Cândido de Abreu, 20 de junho de 2016.

Atenciosamente,

I
ANDERSON FERREIRA DE JESUS RG N9 8.0ú942.9 E CPF

r:;,T l];,'Í;];ff:'üJ
$s.03Í.:730.589-17 ,/
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modalidade: pREGÃo pREsENCIAL Ne. 35/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de mobiliários emgeral para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Munícipal desaúde, conforme as especificaçôes descritas no termo de eferência e (Anexo l).

DECLARAçÃO OT QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REqUISITOS DE HABILTTAçÃO

Em atendimento ao previsto no edital de pREGÃo pRESENCIAL ne. 35/2016,
DECLARAMoS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Cândido de Abreu, 20 de junho de 2016.

Atenciosamente,

ANDERSON FERREIRA DE JESUS RG N9 8.04 E CPF Ne 031.730.s89_17

\2.370.448/ooo1-86
A1\ID[R50N FF-3.i1[:tM

l R:irí i,v iCrS -

DE ]ESTIS

t4[
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ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne. 35/2016.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisigões de mobiliários em
geral para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termo de eferência e (Anexo l).

DECLARAçÃO Or ENqUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME, CNPJ/MF 1e.

10.370.448/0001-86, AVENTDA CAP|TÃO íruOtO BANDETRA ,2623 - JD CURTTIBA - 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

t23/2006, de L4 de dezembro de 2006.

Atenciosamente,

Cândido deAbreu,20 dejunho de 2016. 

/

42370.448/ooo1-BF
Ai'I!ERS0N F[RíiEtrM DE ]ESIJS ../

^-':-'":'_::::",_^,:,, 
;_"*,"::,' \z

ev.ceptrÃo rNDro BANDETRA N"2623 - JD.cuRrrBA - cENTRo - cAMpo vounÀo'- pn

FONE: (a4)3525-8387 I 9992-5626ICNPJ:12,370.448/0001-86 | lE:90s2917051 E-mail:cleansol@hotmail.com.br
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PR TELECOM COMERCIO E SERVIçOS E|REL|-ME
cNpJ No 11 .784.531/0001-39 - NIRE 41 600000633

NANA ALTERAÇÃO E CONSO L\DAçAO CONTRATTJAL

ANTÔNtO 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 010.526.348-69, 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 COMÉRCIO E SERVIçO§ EIREL|-ME, com sede e foro jurídico '

Avenida Américo Belay no 882, Sala 02, Jardim lmperial tl, CEP 87023-000,
Maringá-Pr, inscrlta no CNPJ sob no 11.784.531/0001-39, com contrato social
arquivado na JUCEPAR sob NIRE 41206730989 em 01 10412010, 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 condiçoes
seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: 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 mil reais) a MA,RCELO 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, 1744, Jardim lmperial ll, cEp 87023-000, nascido aos
2711011997, 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 30/12t2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: De acordo com as alteraçÕes havidas, o capital social no
valor de R$.200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas l
quotas de R$.1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente
nacional, fica assim subscrito:

cLÁusuLA TERCETRA: o socio ingressante MARCELo AUGUSTo pApA
JUNIOR declara conhecer a situaçâo econômica e financeira da sociedade, íicar,
desta forma, sub-rogado nos direitos e obrigaçÕes decorrente da presente alteração.

['t

I
,l

'- "[ --
t

TITULAR PESSOA FiSICA N" QUOTAS otto CAPITAL R$
MARCELO AUGUSTO PAPA JUNIOR 200.000 100,00 200.000,00

/ "/
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PR TELECOM COMÉRC\O E SERyrÇO S E|REL!-ME
cNpJ N' 11.784.531/0001-39 - NIRE 4160000fffi3

NONA ALTERAçÃO E CONSO L\DAçÃO CONTRATUAL

GLAUSULA 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 quitação 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 rriir.,
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 il, cEp 87023-000, portador da
cédula de identidade civil RG no 2a.7fi.})}-SSP-Sp e do cpF sob no 146.s31.969-
20, aos quis compete todos os poderes e atribuiçÕes societárias e administrativas de
representar a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, competindo-lhee

autorizado o uso do nome empresanal,
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 não está
impedido de exercer a administraçáo da empresa, por lei especial, ou em virtude rJ^

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relaçÕes de consumo, fé pública ou à propríedade. A /

/\ /
CLÁUSULA, SÉTtMA: A vista das modificaçÕes ora ajustadas e em consonân"i^ / \"
com o que determina o artigo 2031 da lei 1A40612002, os socios 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 I
contratuais posteriores que, adequado às disposiçÕes da lei 1040612002 aplicáveis 

f )a este tipo societário, passa a ter a seguinte redaçáo:
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PR TELECOM COMERCTO E SERVTçOS E\REL\-ME
ONPJ No 11.784.fi1/A0A149 - N|RE 416A0000633

NONA ALTERAÇÃO E CONSO L\DAçAO CONTRATUAL

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

MARCELO AUGUSTO PAPA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, estudante, portador da
carteira de identidade civil RG no 50.370.508-1/SSP-SP e do CPF no í01.8S2.S49-
18, residente e domiciliado em Maringá - pr., na Rua pará, 1744, Jardim lmperial
ll, CEP 87023-080, nascido em2711011997, 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 fothas 'lB6t1B7 do Livro
244'N, em 3011212014, titular pessoa física da Empresa tndividual i,,

Responsabilidade Limitada sob o nome empresarial de PR TELECOM COMERCIO
E SERVIçOS EIRELI-ME, com sede e foro jurídico na Avenida Américo Belay no
882, sala 02, Jardim lmperial Il, 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 03102120'12, como ElRELl, resolve, por este instrumento de
alteraçâo contratual, consolidar o contrato social e alteraçÕes posteriores, bel,,
como o ato constitutivo, pelas cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRA: O tipo jurídico da empresa é Empresa tndividual de
Responsabilidade Limitada-ElRELI, 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 Avenida
Américo Belay no 882, Sala 02, Jardim lmperial ll, cEp g7023-000, Maringá-pr.

PARÁGRAFO UNICO: E garantida a continuidade da pessoa juridica diante do
impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular,
podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

cLÁusuLA sEGUNDA: As atividades econômicas da empresa, principal e
secundárias, são as seguintes:
GNAE 46'65-6/00 'Comércio de máquinas para automação comercial e gerencial,
tais como: máquinas registradoras e etiquetadoras, teitores, impressoras de cheques,
impressoras fiscais e não fiscais, balanças, componentes para máquinas e
equipamentos para uso comerciat e gerencial;
45'30'71a2 - Comércio de pneus para veículos automotores e máquinas agrícolas;

,\

\ ,,r)
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PR TELECOM COMERCTO E SERy/ÇOS E/REr t-ME
ÇNPJ No 11.784,fi1/A|U-39 - NIRE 416000A0633

NONÁ ALTERAçAO E CO/VSO L\DAçAO CONTRATUAL

45.41'2101- comércio de motocicletas e motonetas novas e usadas;
45.41'2102 - Comércio de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
45.30'7/01 - Comércio de peças mecânicas, elétricas e acessorios para veículos;
46.45-1103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
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 comercio 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 publicaçôes;
4649-4-01 - Comércio de equipamentos elótricos de uso pessoal;
4649-4-02 - Comércio de aparelhos eletrônicos de uso pessoal;
4741-5-00 - Comércio de tintas e materiais para pintura;
4744-0-01- Comércio de ferragens e ferramentas;
4751-2-01- comércio de equipamentos e suprimentos de informática;
4751-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
4752'1'00 ' Comercio de máquinas, equipamentos e materiais de comunicaçâo,
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 - Comércío de ariigos de caça, pesca e esportivos;
4789-0-07 - Comércio de equipamentos para escritorio;
8599-6-03 - Treinamento em informática;

/,1

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'alu' Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotorer i \
peÇas e Acessórios Mecânicos e Elétricos;

9521-5/00 - Reparação de equipamentos eletroeletrônicos e domestico;
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PR TELECOM COMERCTO E SERyrÇO S EIREL!_ME
cNpJ No 11.784.531/0001-39 _ N,RE 41600000633

NONA ALTERAçÃO E CONSO LtDAÇÃO CONTRATUAL

8130-3/00 - Serviços de poda de árvores em área de transmissâo 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 n,
perigosos.
1813-0-01 - lmpressão de material para uso publicitário;

cLÁusuLA TERCEIRA: A empresa iniciou as sua§ atividades em 2510312010 e seu
pruzo 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 PES§OA FíSICA QUOTAS otto CAPITAL R$
MARCELO AUGUSTO PAPA JÚNIOR 200.000 100,00 200.000,00

cLÁusuLA QUINTA: A responsabilidade do titular é timitada
integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da
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, '1144, Jardim lmperial ll, cEp g7023-000, portador .,
cédula de identidade civil RG no 20,712.90a-ssp-sp e do cpF sob no 146.s3i.g68-
20, aos quis compete todos os poderes e atribuiçÕes societárias e administrativas de
representar a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, competindo-lhes

iffnA autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse societário, ou assumirem
obrigaçoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem a autorização do outro socio.

ao valor do capii,
empresa limitada e
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PR TELECOM COMERCTO E SERy,ÇOS E/REr t-ME
cNPJ No 11.784.531/0001-39 - N,RE 41600000633

NONA ALTERAçÃO E CONSO L\DAçÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua admínistração, 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 exercicio, o titular
deliberará sobre as contas e designarão administrador, se for o caso.

CLÁUSULA NONA: A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou
outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os socios.

CLÁUSULA DECIMA: O titular e o administrador não sócio tem direito de fixar uma
retirada mensal, a titulo de o'pró labore", observadas as disposiçÕes legais
pertinentes.

cLÁusuLA DECIMA-PRIMEIRA: Falecido ou interditado o titular, a empresa
continuará com as suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado
e liquidado com base na situação 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 socio.

CLÁUSULA DÉCIM-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 condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pen-
que vede, ainda que temporariamente, o aces§o a cargos públicos, ou por c111re
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 titutar e o administrador
decidiram que não haverá a necessidade da realização de assembleias, reuniÕp.
ordinárias e extraordinárias, bem como elaboração e aorgvleão de atas.
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NONA ALTERAçAO E COA/SO LIDAÇÃO CONTRATIJAL 
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cLÁusuLA DÉCIMA-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 contr.
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.

r lí n+*:x^.t; C. ALen" oÍ. :,
ANTONIO CARMO MARIOTO

Titular Retirante

.MARCELO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CTVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS,
rNrERDrçÕES E TUTELAS DA coMARcA DE JoÂo iEsõõÀ'

Av. Epítácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo3o-oo, 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 DtctrAL

O Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óoitos e Privativo de C-asamentos, lntérdiçoes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pêssoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - 
1nc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

fieldo original que me foi apresentado e neste ato cànfirÀó sua autenticiáade atraves do'Códigl
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0g/03/2016 às 09:2g:00 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

1_"!:y: digital acima, garante que este documento foigerado para pR TELECON COMERCTO E
SERVIÇOS EIRELI - ME e emitido através do site oo CãrtOrio Azevêdo Bastos, Oe acoroo com a
Legislação Federal em vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp z2OOtOj.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 09/03 t2017 às 03:50:52 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 499OSg

Código de Controle da Autenticagão:

37990903 I 6 084532049t-í a 37990803 I 6OB4s32 O43T -l

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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GERTIDÃO STMPLIFICADA

PR TELECOM COMÉRC|O E SERVTçOS EtREL| - ME

Número de Ídentlficação do Reglstro dê
Empresas - NIRE (Sede)

41 6 0000063-3

Data de Arqulvamonto do I Data de lníclo

q$ele o Completo (Logradouro, No e Complêmento, Bairrolgistito, MunlcÍplo, UF, CEF,)
AVENIDA AMERICO BEIAY, 882.SALA 02, JARDIM IMPERIAL, MARiNGÁ, Pir. óZ.OiE.OOti
Objeto
46'65'6/00 ' comércio de máqulnas para automação comercial e gerenclal, tals como: máquinas reglstradoras e
êtiquetadoras, loitores, lmprêssoras de chêques, lmpressoras Íistais e não Íiscals, balanças, comionêntes para
máquinas e equipamentos para uso comercial; ' : ' ,t "-
1!.3c1i02 ' comérclo de pneus para veÍcuros automotorês B máqulnas agrÍcoras;
48,41-2101 - Gomércio de motoclcletas e moto,netas novas 6 gsadas; t..,. ..-
45.41-2102 - Comérclo de peçaa e acessórios para motoclcletas e motongtas;
4.2.10_-r].l!- Comárclo de peças mocánlcas, elétrlcas e acêssórlos para veÍculos;
46.45.1l03.comércloatacedistadeproduto3odontolôglco8..'..,
19.91-9{00 

. Comérclo de equlpamentos para uso odonto-médtco-hospttatar;
46.42-T102. Comérclo dâ roupas, acessórios e uniformes parir uso proflssional e de segurança do trabalho e comércio de
Egülpamentos de Proteção'lndivtauat (Epl), e uniformes escolares,
4789-0/0í . Comérclo de aÍesanatos.
4646-0-02 - Comérclo de produtos de higlene pessoal;
4647-8-02 - Comérclo de livros, Jornals e outras publlcações;
46494-01 - Comércio de equipamentos elétricos de uso pessoal;
49494-02 - Comércio de aparelhos eletrônicos de uso pessoal;
4741-5-00 - Comércio de tintas e materlais para pintura;
4744-0-01 . Comérclo de ferragens o forramentas;
4751-2-01 - Comérclo de equipamentos e suprimentos de Ínformática;
4!91.?-02. Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
4752'1-00 ' Comércio de máqulnas, equlpamentos e materiais de comunicação, teleÍonia, lnformática ê elotroeletrônicos;
4753-9-00 - Comérclo de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754.7-01 . Comércio de móveis;
4756-3-00 - Comércio dê instrumentos musicais o ac€ssórios;
4759-8-99 - Comércio de arflgos e utilidadês domésticas ê armarlnhos;
476í-0-03 - Comércio de artigos de papelaria;
4763-6-0í - Comércio de brinquedos e artlgos recreativos;
4763-6-02 - Comórcio de artlgos de caça, pesca e esportivos;
4789-0-07 - Comércio de equipamentos para escritóiío;
8599-6-03 - Treinamento em lnformáUca;

?!'!1-8/00 - Reparação e manutenção de computador€s o de perlÍérÍcos;
9512.6/00. Reparação e manutonçào de equlpamentos de comunicação;
4693-1i00 - comérclo Atacadlsta de Gêneros AllmentÍclos e cestás Báslcas.
4520'0t01 - Serviços de manutenção e reparação mecánica de veículos automotores, peças
e Acessórios Mecânicos e Elétricos;

9521-5/00 . Reparaçâo de equipamentos eletroeletrônicos e doméstico;
8130'3/00 ' Serviços de poda de árvores em área de transmissão de energia elétrica e em ilnhas dê transmlssão na área
rural e urbana;
4330-4104. Servlços de pintura e reformas êm obras da construçáo civil;
61 1 0-8/02 - servlgos de r€des de transporte de telefonla e de telãcomunlcação;
4g3o-ila2- Transporte rodoviário de cárgas do morcadorias e produtos não pêrigosos l'1813.0-0'l - lmpressâo de mâterlal para uso publiçitário; - I

16/358983€
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRTMETRo *tol?'Â?3x'=10=',lfflr=?'I5llo^=^"g?I^o^.§Jflr^1rf,r=?p: cAsAMENT&-&r'
TNTERD!çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo3o-oo, 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 DlctTAL

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 dá 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 original que me foi apresentado e neste ato cônfirmó sua autenticidade através do'Códigb
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em e2to6t2o16 às 13:06:46 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

^:!gyq 

digilg| acima, garante que este documento foigerado para pR TELECON COMERCTO 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: 02/0612017 às 11:4:51(Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 541175

Código de Controle da Autenticação:

37990206 1 6 1 005200264-1 a 37990206 í 6í OOS2O 0264-2

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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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de2014.
Emitido no dia 30/05/2016 às 1í:00:2S (data e hora de Brasília).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DE
PR TELECOM

LOGRADOURO

AV AMERICO BELAY SALA: 02;

87.023-000
BAIRRO/DISTRITO

JARDIM IMPERIAL MARINGA

ENDEREÇO

MARCELO@PRTELECOM.NET.B R
TELEFONE

3227-1270 I Á4t 9972-7337

RAL

ATIVA
A DA SITUACAO CAOASTRAL

01t04t20't0

COMPROVANTE DE TNSCRICÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRhL

DAS AIIVIDADES
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-0'l - ConÉrcio por atacado de motocicletas e motonetas
15_.11'?-0? - comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
1!.19-1-91 ' Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veiculos automotores
46.45-1-03 - ConÉrcio atacadista de produtos odontotógicos
46'64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhoé e equipamentos para uso odonto-módico.hospitalar; partes
e peças
46.42-7'02 ' Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissionat e de segurança do trabalho
47.89-0-01 - Gomércio varejista de suvenires, bijuterias e àrtesanatos
46.46.0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outra's publicações
46.49-4'0í - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46,49-4-02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
47,41-5-00 - Comércio varejista de tintas o materiais para pintura
47.44-0-01 - ConÉrcio varejista de ferragens e ferramentas
47,51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de inforútica
47,52'1-00 ' Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53'9-00 ' Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de aüOio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56'3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47,59.8-99 - Comércio varejista de outros artiqos de uso e doméstico não especificados anteriorrnente

OE

SITUAÇI

Página:112



REPÚBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOM E EM

PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI . ME

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA
230.5. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP,LIMITADA (DE NATUREZA

LOGRADOURO

AV AMERICO BELAY SALA:

CEP

87.023-000
RITO

JARDIM IMPERIAL
M

MARINGA

ENDEREÇO ELETRONICO

MARCELO@PRTELECOM,N ET.B R 3227-1270 I U4t 9972-7337

ENTE FEDERATIVO R

CADASTRAL

ATIVA
A DA SITUAÇAO CADASTRAL

0'110412010

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

DATA DA SITUACAO ESPECIAL

47.61-0.03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e aÉigos recreativos
47.63.6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipanrentos para escritório
85.99-6.03 - Treinamento em inforÍÍÉtica
95.11-8-00 - Reparação e manutenção 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
ag ropecuários
45.20-0-01 - serviços de rnanutenção e reparaçâo mecânica de veiculos automotores
95.21.5-00 - Reparação e manutençáo de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
81.30.3-00 - Atividades paisagísticas
43.30-4.04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
61.10-8-02. Serviços de redes de transportes de telecomunicaçôes - SRTT
49,30'2-02. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
18,13-0-01 - lmpressão de material para uso publicitário

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE
SITUAçÃO CADASTRÁL

o
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).

Consulta QSA /,

Página:212

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 30/05/2016
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PR TELECOM COMÉRC|O E SERVTçOS E|REL|-ME
CNPJ:í1.784.531í000't-39 l.E.:90544869-25

AVENTDA AMÉR|CO BELAY, 882 - JARDTM tMpERtAq:.i,- üe :.*.,-
MARTNGÂ-pR CEp:87023-000 FONE: 449227i7fib "rÀ,.,

P RTE LE C OM@P RTE LEC OM. N ET. B R

WWW.PRTELECOM.NET.BR

MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÂo pRESENctAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de mobiliários em geral para as
unidades Básicas de saúde, em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

t; r*ú6/n T',
l,: _É_a, 

l

L',' ú !,,',rr**ôi'

dC PREGÃO PRESENCIAL

requisitos de habilitação
1e. 351201.6,

exigidos para

Atenciosamente,

Maringá, 20 de Junho de 2016.

SQ

,/

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os
participação no presente certame.

rP
" A1 794 531/ooo1 o-l

PRTETECOTI COMÊRCIO

av.RuÊnrcoBEIÁY,
. JD. NTPERIAL.CEP.

L MARrxoA -



pR TELEcoM couÉncto E sERVtços EtRELI-ME
CNPJ: 11.784.5311000'l-39 t.E.:90544869-25

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCTAL N". 35/2016.
Objeto, Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de mobiliários em geral para as
unidades Básicas de saúde, em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

LrctrAÇÔE§

DECLARAçÃO DE ENqUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEqUENO PORTE

A empresa PR TELECoM coMÉRclo E sERVtços E|REL!-ME, inscrita no cNpJ sob pe
11.784.53U000t-gg, e lnscrição Estadual ns 90544859-25, com sede na AVENTDA AMÉR|CO BELAY, Ne 882,
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 t23/2006, de 14 de dezembro de 2006.

Atenciosamente,

Maringá, 20 de Junho de 2016.

PRIELECOM COMÊRCO E
EIRELI.ME

I

4/ ,
ó,

At ruq ffi1/ooo1-3t
.531.868-20
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Licitaçáo Modatidade: ÉRÊõÀó pnisÉr.rcrnl N". 3s/2016. '\'* '- ;'
Objeto, Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de mobiliários em geral para as
unidades Básicas de saúde, em atendimento à secretaria Municipalde saúde.

DEcLARAçÃo DE tNExtsrÊrucrn DE !NcoMpATtBtLrDADE 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.

Atenciosamente,

Maringá, 20 de Junho de 2016.

At ftqffi1looo1-3tl

(Y,
ú

/
PR rEçcÁcomÉncro E sERVrÇos

K 
EREu-ME

AV. AüÉRtco BEI-AY, 882 . sAt-A 02

r JD. r\,tpenler- - cEp s7023{oo
l_ MARTNG^. PR



PR TELECOM COMÉRCIO E §ERV|çOS E|REL|-ME
CNPJ:í1.784.531/0001-39 t.E.:90544869-25

AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 - JARDIM IMPERIAL
MARINGÁ.PR CEP: 87023-000 FONE: 44 3227-1270

P RTELECOM@PRTE LECOM. N ET. B R

WWW.PRTELECOM.NET.BR
-r t, i e-i;;...

r' 1j' -/r'. \

l,l or-&Lá:
\'r I ,i;.1MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENCTAL No. 35/20í6.
Objgto, Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de mobiliários em geral para as
unidades Básicas de saúde, 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 da Lei ne. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei ne. 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(x).

Atenciosamente,

Maringá, 20 de Junho de 2016.

,/S

trt rcqs31looo1-3ti

PR TELECoM couÊnco E sERvtÇos
EIRELI. ME

§íí"Rrco BErÁy, oB2. sArro2
r 
. JD. |MPER|AL.CEPSTO23{OO

l_ MARTNGA - pR

{



PR TELECOM GOMÉRCIO E SERVTçO§ E|REL|-ME
CNPJ:Í1.784.53110001-39 l.E.:90544869-25

AVENIDA AMÉRICO BÊLAY, S82 . JARDIM IMPERIAL
MARtNcÁ-pR CEp:87023-000 FONE: 449227-1270

P RTE LEC OM@p RT§LECOM. N ET. B R

WWW.PRTELECOM.NET.BR

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENCTAL No. 35/20í6.
Objeto, Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes de mobiliários em geral para as
unidades Básicas de saúde, em atendimento à secretaria Municipalde saúde.
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PRTELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS

EIRELI. ME

av. nuÊRtco BELAY, 882 ' sAlá 02

ío. rupenlru- - cEP E7023-ooo I

LrcrTAÇ

Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade 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, 20 de Junho de 201.6.

Marcelo

MARINGÁ. PR
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pRocuRAÇÃo BASTANTE QUE paZr. pn l:.-'";"
TELECOM COMERCTO E SERVIÇOS EilUlLi : ' '"'

ME A FAVOR DE REINALDO CARLOS BIJENO
E, OUTROS, NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M quantos este Público Instrumento de
Procuração bastante virern que, aos sete dias do mês de junho clo ano de clois mil e
dezesseis, (0710612016), nesta cidade e Comarca de Maringá, Estado do paraná,
neste Serviço Notarial, perzurte mim, Cintia Maria Scheid, l'abeliã, comparcceu.
COMO OUtOrgANtC, PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRET,i - MB.
pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Avenida Americo Belay, nu
882, sala 02, Jardirn imperial, em Maringá-pR, inscrita no cNpJ/MF sob no
I 1 .784.53 l/0001-39, com seu Contrato Social registrado e arquivado sob no
4160000063-3, em data de 0110412010; e 9o Alteração e Consoli«Jação Contratual
devidarnente registrada e arquivada sob no 20151415790, em data de 05/03i2015,
todos na Junta Cotnercial do Estado do Paraná - JUCEPAR, conf,orme Clerticlão
Simplilicada expedida pela mesnra Junta Comercial sob no l61358983-6, aos
0110612016. cu.ias cópias encontrarn-se arquivadas nesta servcntia solr no 358; neste
ato representada por seu adrninistrador não sócio, Marcelo Augusto Pirpa,
brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira Nacional cie l-labilitação sob
registro no 02032518940/DETRAN/PR e inscrito no CpFiMF sob no
146.531.868-20, residente e domiciliado na Rua Pará, no 1744,.Iardirn imperial, em
Maringá-PR. O presente e capaz e reconheciclo como o próprio por mirn, Cintia
Maria Scheid, Tabeliã, conforme os documentos que me forarn apresentados, <io que
dou fé' E, pela Outorgante, na fonna que comparece, nle loi dito que norneia e
constitue seus baslanre procuradores, REINALDO CARLOS BUENO, brasileiro,
oasado, representarte comercial, portaclor da Cédula cie Iclentidade RG nu
4.543.256-4lssP/PR e inscrito no cpFiN4F sob no 601 .234.519-49, resiciente e
domiciliado na Ruzr Victor Meirelles, nu 133, zona05, em MaringtipR;.GUSTAvO
LIMA RODIIIGUIIS, brasileiro, solteiro, rnaior e capaz, vendeclor, portaclor cla
cédula de Identidade RG no 9.088.084 s/SSpipR e inscrito no CpF/MF sob no
044.152.169-00, residente e dorniciliado na Rua Barão cle lguatemi.360, Conjunro
Lea Leal, em Maringá-PR; NILTON DE SOUZA, brasileiro, clivorcia<jo, vencleclor,
portador cla Carteira Nacional de l{abilitação sob registro no
03680471762/DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF sob nu 853.822.488-34. resiclerrte
e clomioiliado na Avenida Brasil. no 2325, Sala 03, Vila Operária. enr Maringá-pl{; e,
ANDMSON CANESIN, brasileiro, solteiro, maior " rupur, vendedor. portaclor cla
Carteira Nacional de Habilitação sob registro no 0041 1177670lDETRANfl{ c
inscrito no CPF/MF sob tro 031.029.879-23, residente e dorniciliaclo na Ruii Sa:rrema.
no I 19, casa A, Jardim santana, ern sarandi-pR; aos quais confere podcrcs para
representá-la junto à Pessoas Juríclicas cle Dire ito Privaclo ou Orgãos da
Adrninistração Pública Federal, Ilstadual. Municipal e clo Distrito ]lecleral.
Atrtarquias, Funclações, para ptrrticipar cle qualquer processo lí.eÍtatorio nzrs
rrodalidarles Concorrências Pirblicas, Pregõcs. Pregões F.letrônicqí, 'fornldas de
Preços ou convites leilões e dispensa de ticitações;\corn pqír., para assinar
requerimentos, declarações, atas, tennos de .\rgaírirrn, termos de
responsabilidade, contratos, propostas de preços, crcderrcffiento de representaltcs,
recorrer ad,ri,istrativamente de resultz[loq _gU_Ign!4oiar esse- clircità, impugna!:paEsuto rwGi". o:*tr.. r,no" continua na página i
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editais e recursos; receber intirnações, negociar preços diretamente cout o prcgüeiro*-:;..,"'r
credenciar representante, ibrmular oferta e lances de preços, apresentar orçalnerltos,
planilhas: enfim, praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e
cabal desempenho do presente mandato. sendo vedado o seu substabelecimento.
FUNREJUS: Para os fins do oficio circular no 0zl20l5ln{, da Egrégia
Comegedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, será recolhida a irnporlância de
RS18,86 (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), confbrme guia
sob no 24000000001597469-7. Assirn, na tbrma quo cornpareoe o disse, clo que dou
fé, me pediu este instrumento que lavrado, lhe sendo liclo e achado confonne. aceita,
outorga e assina, declarando expressamente que dispensa a presença das
testemunhas, de acordo coln o artigo 684 do Código cle Normas do Iroro
Extrajudicial da Corregecloria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estaclo clo
Paraná. Ato protocolado nesta data sob no0003479 no livro de Protocolo Geral. ELr,
(a.), cintia Maria Scheid, Tabeliã, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou lé e assino.
Emolumentos: R$75,46, (vRC 444,62), selo Funarpen: R$0,75. selo Digital N"
EW0ir.DjRIR.HFlAoo, controle: rnXVhD.hDzZ. olivta. Maringá-pl{,07 dejunho
de 2016. (aa.) PR TELECOM coMEI{cIo E sERVIÇos EIRELT - ME,
MARCELO AUGUSTO PAPA, administradol não sócio da Outorgantc. Cintia
Maria Scheid, Tabeliã. Nada mais. Trasl em seguida, confere em tudo collt o
original, ao qual me reporto e dou fé. Eu,
Scheid. 'l-abeliã, que a trasladei, conferi,

Cintia Maria
fé e assi público e

raso.

Maringá-PR, 07 de junho de 2016

o[NrÂ 
^. 

DA S. tUZ CÂPARR0U
IrcrêYcrtê Junn.ôttda

4

^l
ern rest" ftfl-oa Verclacle

Cíntia Maria Scheid
Ãt oFlcrAL - TAAELIÀ

Scheid r
Tabeliã
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REpuBLrcA FEDERATTvA Do BRAsTL ra-Físo/ l4 T \
ESTADo oa pRRRíea [--, -f -3;

cARToRro azevÊoo BASTos \- tr q'j

r c-ry L-D-E rr 
^ 

S3,i,H,?3 E% lii S r E p R r v-A r vo D E cA SA **ht *F/
lxrenorçÕEs E rurELAS DA coMARcA oe uóÁo peÉõõÀ

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgO3o-oo, 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 DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óoitos e Privativo de C-asamentos, tniéroçâes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pãssoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

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

Este documento foi emitido em 07 to6t2o16 às 13:42:55 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

^_.!gyq 

digital acima, garante que este documento foi gerado para pR TELECON COMERCTO E
SERVIÇOS EIRELI - ME e emitido através do site do Cãrtorio Azevêdo Bastos, de acordã com a
Legislação Federal em vigorArt 1o. e i0o. § 1o. da Mp 22OOIO1.

Esta certidão tem a sua validade até: 07/06t2017 às í3:40:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 543214

Código de Controle da Autenticação:

37990706í61307íí0299-i a 3799070616í3071 112gg_2

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

IGP
Rüoü
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00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0303ed9a714348gcoqss
d7a1 9dc5852 1 e4e2bd3d4b988cbd1 7d7365df3ca23O227bfg1 af1 95dcO2Í1talc2773i,7a
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASC]MENTO E OBTTOS E PRIVATIVO 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 DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçoes 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 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo e reproduçáo
fieldo original que me foi apresentado e neste ato confirúo sua autenticiáade através do'Códig-o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido e verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 16t0s12016 às 16:00:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

4$"u9 digitalacima, garante que este documento foigerado para PR TELECON COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME e emitido através do site Oo CãrtOrio Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22OO1O1.

Esta certidão tem a sua validade até: í6/05 t2017 às 15:33:34 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidâo: 532421

Código de Controte da Autenticação:

37991 60s1 61 í 451 30765-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www. azevedobastos. n ot. br

00005b1 d734fd94f0572d69fe6bcO5b244d}Í064a4241cb61 83db62Íb756378691 c889309c4b65de30 2gbl73
2eb7c1158521e4e2bd3d4b988cbd17d7365df3c6 c8O547ecf32279dbeb36a6a3Ob666S9
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§OL §QUIPAI{ENTOS DE ESCRTTÓNIO LTDA EPP "' :''.'"'"-'

cNPü No 75 . 997 . 858 / OO01_71

pÉcrue sEGUNDA Àr,rERAÇÃo coNTRATUAL
E coNsoLroeçÃo

L. CELSO STACITEIRA, brasi.l.eiro, nasciclo rle Mr"rnicipio cie Curitiba,Està,,1o cio ll;lr.,rrrii/ rla clai-.r ilcl 30/Oj /Lg50, empresário, casado emrecl_inre cje (:oirr,Jnf| ,ãc univ<l::sa1 de bens, portador da Cécjul-a clel.cientr-dade crvi.J" registracia no 651 .2r6 sspTplr, inscr.j.to no cpF,/Mlrrlo' 1'49'81"7,169-68, resident,e e clomiciliado na Rua !,rancisco prresda Rocha, 309, Centro, CIip 
'5.045*010, Mr_lni.cÍpio cle Guarapua.ra,Iist-ado ck: paraiiá;

2' MARrA DE LoURDES stÀcHErRA, brasilei-::a, nasc:Lda no MunicÍpro de0riar';:pl.r.,,'a, r:r s;t;r<.i. <;i<; p;lr,lrí:, ,a daLa cre o2/0g/.:9s?-/ empr:esária,casada em regi.nrr+ cle comunhi.io univers;ar_ c{e bensr portadora d.a ceduracie rdent-idade civir registr.rda no r.242.545 ssp/pR, Ínscr:i_t.rr frocPL?/MF no 696."r9r .189-9r., r:es-i-dente e domiciriacla na Rua F,:.anciscci?ires cia l{or:iia, 309, CenLro, C[p B5.045_010, *u^.i_cip'o rleGuar;tpr.raviir, ll sl.,:do do paraná;

[] nj-c':s sccir:s; i.:omponentes cla empresâ denomlnada \\so1, EQUrpÀ]4ENTOSDE ESCRrroRro LTDA Eppr' .o1r sede e fo.ro.. ri.ua Iriác:,: i(ar_pi*ski,1?i6, Eai-rro iS0nsucesso, cEp g5.045-000, Municip.io de Guarapuava,IsLacio do p;lraná, inscri r.;a no cNp.r/MIr no 1s.gg1. B5B/000 1_.71_, e::oqi"stracia ila Jurrta concrciar do Estado do paraná sob NrR.ri412.4032.c)1 4-A, ç)nl 1Sl01 ilgSZ.r e *lt-i.m;r alteração con:ratr.lal.::eqisIraia s<:,1;, r)u. 20i31!t,j3g3l] , em 23/04/20 13, reso-i-vem al-I,era:: eseu ccrr)tr.ito s;..,<:,i.;,i "1. prim.i.i..i vo e al-teraçôes p,:steriores, mecl .i.anIe assegur nt_*.s cli us;i.t l.as :

cláusula primeira: Fica ar-tcrada a cráusu r a sexL.a cer ctécimap::ime.'ira al, l-etr;ir,:âc cont::al-ual e consolidação, onde o oblet-o socral,cta soctec;tde f)aj:jsi,i a ser:

ãt )'iãGil' *rro'NcrArsl.Aq[r/-\Erãh^ê t Ãnc À4^. \
' 
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Ytlr_lr* DE ESCRTTORTo, pÀpErÀRrA, !{A,TERrA.I,[scorÀR e EMBALA.ENS DE pAp'r, plAsrrco í no"u"""'a*ffià;:i), JORNÀIS
:*"§#*r , ^:2::lg:r) 1 __cDS, DvDS (4762800t, ' usírr;#"r;;1;
E ESTOFADOS (4?54701);

TLETROETETRôNICOS E ELETRODOMÉSTICO§

(4759899);
TEITAS, TECIDOS/ CONTECÇõES, CÀMA,
, ARMARTNHOS (4755503 E 464t"902);
S DOMESTICOS (4TS9899), e CADEI

DE CONSTRUÇÃO CrvrL, ÀR'IETATO§- --:. __ ti[r]174L500) , vIDRos (4743100) , GESSO)(4649401) , MATERTÀIS uronÁur,rcos (4744003') 
,

(

! 
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sot EQUIPâMENTOS DE ESCRIIORIO LTDA Epp
cNPü No 75. 997. 858/0001 -7L

DECrr{A SEGUNDA AJJrERÀçã,O CONTRATUAT
E CONSOLTDAÇÃO

!ÍADEIRÀS BENETICIADÀS (46?100 E 47440021, ESQUÀDRIÀS DE I.ERRC)
(4744005); ARTEFÀTOS DE coNcRETo (4Tr14099);
co!4iRcro vÀREJrsrA DE: pEÇAS E ÀcgssóRros pÀRja veÍcur,os AUToMoroREs
(4530703), BATERTAS AUIOMOTTVÀS ({530703), PNEUS (4530?05), CO},IíRCIO
oe vEÍcuros Novos E usÀDos (4511101);
SERVIÇOS DE: !{ANUTENçÃO DE CHAVES E ÍECTIADURJAS (9529102);
SERVIÇOS DE !,TANUTENÇÃO E REPÀRJAÇÀO: DE IIÍÀQUINÀS E MOVEIS PÀRÀ
ESCRITORIO (3101200); DE COMpUTADORES E IMPRESSORjAS (9511800).

cráusul-a sétima: para d j. rimir guaisquer quest-ôes or j.undas dest.e
contrato socia I f :Lca e1e j"t o o f oro de Guarapuava, estado do pa::aná
para c exercÍ c:io e o cumprimenLo d.os rlireitos e obrigaçÕes
resul t-antes dr,.:.;te contra t-,.>, renunciando quarquer outro por mais
pr:i v i Leg i ado qire sela.

CIáusuIa Oitava: permanecem
v i gentes que não col icl_i rem
i.rrst::umento.

inalteradas as demais cláusulas
com as disposi-çÕes do presente

A v-isi.a cia mocl if i"cação ora a;ustada e em consonância com o art.
2.031 <ia I,ei n". l-0.40ó/2002, os sócios RESOLVEM, por este
instrumentor;.it,Lrai-izar e consolidar o contrato social- e aIIerações,
torn;rndo ass-irn sem efeilo, a partir desta data, as cláusulas e
cond.LçÕes cont:das no cont-rato 1:rimrLivo e alteraçÕes euê, adequadc>às disposrçôes da referid;r t,ei- no . t 0. 40 6/2oo?. apJ.icáve.i.s a este
1- ipo sc..<:i e1-á r:i.i:, pa.ssa atÉ-. r a segurnte redação:

coNSoLrDAçAO

1. CELSO STÀCIiEIRÀ, brasileÍro,
lstado do Par;lná, rrâ daL;r cje
rcgime de comr:nhão unive rsa.i.
Icjentidacie Ci v i l" registr.:ri1a n,,
no. 1"49.811 .1.89-68, resicir,:nte e
da llor:ha, 309, Cent.ro, Cl:lp B5
ElstacJo do Paraná;

nascidc no Municipio de C'lritiba,
30 / 0'l / 7950, empresár-io, casa<jo em
de bens, po::t-ador da Códu1a de
651 .216 SSp/pR, inscriLo no Cpf/ME
domicil-iadc na Rua ['rancisco pires
.045-010, Municipio de Guarapuava,

/

q

r,1

,/

2. tt{ARIÀ DE LOITRDES STACHEIRA,
CL.:arapuav;r, Ilsi...acto do par.aná,

EOr§mo ctvtl tÀ3 m8§oa§
IATO 0€ tOÍÂS - Cndiso CXj,à&&,rs.ld ,1!*s.t

AA§IAIURAIS
cxi 05.t70{
!{.Jr:[lt3{DiôiràI*-""- - -"'

r hY.d.á !.in66g . k. € h xr
lrwm diebÍàúi riraid4aiiÍ.f .i i

. 4l . ü ú. hÉddt.Sírr. c kpe hrwm diebÍàôi rip.odlAai
& dMo rre'Ú.cÉüo d.ü.O ffio qFrdÉ. tb! É

i.ra, nasr:icla no Mrinicip.io cle
cie A2/08 /1952, empresária,

cle krens, ç:or:t-;r<1or:a cla Cêclula
.545 SSP/PR, inscrita no
domiciliada na Rua Francisco

brasi"1e
na data
. ve r.: s;r ,l..

o I ôrl\t. /. 1z
nte e

85. 045-010, Municipio



§OL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓNTO LTDA EPP
CNPJ No 75.997.858/0001 _7L

DECrldA SEGUNDÀ AÍ,TERAÇÃo corqgRATuar
.\ , E coNsoLroaçÀounl-cos socios componentes,ca empresa denominada \\soL EeurpÀldENTosDE uscR:fónro LTDA Epp,, (:otl sede e foro, Rua Inácro Karpinski-,72-"1 6 ' Bairro ilünsLrcesso, cEp g5. 045-000, Municipio de Guarapuava,Estado do paraná, inscri t.a no cNpJ/Mr nu 15.gg1. u5B/000 7_17t e::egr'st::acra na .Junta comercial do rstaão do paraná sob NIRE4720032914-0r €rr lB/Ot/1"gBZr e uftima- alteraçâo contratualregistrada soh no. 20131923838r êr, ZStOi-)'íOn, resoJ.vem CONSOLIDAR
:il,ffiJJ,..i,,:.:],?,Y.primiiivoea.1teraçÕesposl.er"i-o'""*ffi
cráusur.A pRrMErRÀ: A soci.edade gira sob nome empresa::ia1 de so!EQUIPAMENTOS DE ESCRf!óRIO LTDA Epp, teve ini-cio das atividacies em15/0L/1982, tem. prazo de <iuração indeterminado.
cúusur'A 

'§GUNDA: 
A sede e foro da empresa rocallzam_se na Ruajl',;l:,'1;;:;: 

: 
o,r, 

;.1Íl 
uá"'i; 

::;, :;;";' J.l"'.in I s 0 4 5- 0 0 0, Municipio

cúusuun, TERCETRA: 0 capir-;,rr- sociar da socÍedade e de R$ 500.ccc,0c(quinhentos mii- reais) divididos em 50.00t {ci,quenta mil) guotas/no val0r unitário cie R$ 10,00 (dez reais), toEafmente integralizadoem moeda correnbe deste pa:i s, e assim distribui"cJos entre os socios:
. . . .79*.
.,..21r.

CEIJSO §TACIIEIRÀ.
IIíARIA DE toURDEs S?ACHEIRA.

.39.500 QUOTAS. . .

.105.000 QUOTÀS..
.R§ 395.000,00
.Rs 105.000,00

/o 'ôliiiii ii'"'r?'."r*T;;,' pApEr-ARrÀ, MÀ,ERrAL /:tt".Hr1**ffiAi: ,o:::, ,úrrr.o n papnrÃo (4?61003), ,oRNArs /e R'vrsrÀs (4?61002), cDS, DvDs rnrrrrããTl 
-io"r"rrJ^kr:"fl1;

:x#ffi:'*"lii:1i01) ,. :"::rr:.rÀ.1 EspoRrrvo (464e4eet ;; rrers pÀRÀ Esc*rro*rJ, j.;ã#;:,*rrror*crÀrs
coMERCro VÀRE{IS-TA 

.. pH Er,E,R.Er.nrnôwrcos E nrnrnooouÉs'rcos,ÀpARELHos ou ci-lrnrrffi, cÂutrnes roroenÁriio, , FrLr,ÍADoRÀs, roeôesrNDUsrRrArs E nsEBreg'AiÀo( 
-,4253900), 

--rqurror*nnros 
DE ÀLÀRME EcrRcurro EEcrrADo DE Mourrônelanuro (4?59899) ;cousncro vens'rrs-le.ry: *oÚros r,xr*s, ràcrpo:, coNEECçÕns, .AMA,Hffi.:,:T1l;J*ffm :::::)1:r-@,*,ã, 

- 
( 4 ? sss 03 E 4 641 e 02 ) ;

1 DE cousrnuçã,o crvrr, ARTEFÀ
?41soo) , vronôs (4z4sr.oo) , ':1tr3:

\i;}}ffi,, 
l-:u#iii,' i;;-ffi



SOL EQUTPÀMENTOS DE ESCRTTORIO LTDA EPPCNPJ No 75 . 997 . 95 8 / OOOl _7L

DECIT,ÍA SEGIJNDÀ, ÀI,TES.ltÇÃo corrRÀTUÀIJ
E coNsoLrDaÇÃo

??Hâ;13r 
vTisg=rsrÀ pE: nrç", í'ii;;r-ã[!

,e I raSJL

::-Si::r:r N9l/os u ,s^oõÀ-inu,.,.rorl ,ffiH#; ffilf*:â^ "i "YTi:i,o""*"*' (e52e102) ;DE ueQurNas E MOl/Ers PARA"'.*rró ,, 
;furH3:ffi',rtr$lt

cr'Áusur'a QUTNTA: /rs côtas :,;ão i'divisÍr,ers e não poderão ser cec,.i-ciasou t-râns.[er:L<i.l .:; a t-er:Çe-.i..rL>s Sen o consentimento do outro socio, a
q'ern f"i.ca assegurado, em iqualcracle de .onJiço.o e preÇo, direito <,e
pr"ef erência par.a â sua aqu isl.ção se postas a venda, formalÍzanclo, ser'::aliza<la a cessão clel-as,',, 

"la".aÇã; ;;;aruauul pertinente.
cúusur'a SEXTÀ: A responsabiri.dade de cacja sóci.o é rest.rÍta ao val0rl;,"r::i;,"r;:';:'""oli:, tãanu 

'""pãnãun, sor j crariamenre peJ.a

cúusur'A SÉttue: R admi.n,strâÇão da sociedade cabe ao sócio c,LsoSTACHEIRÀ, ccrl po<ieres e ut.ri"nuiçÕes ã"-ODorr*ISTRAR, o uso do nomeempre sar:i'.J- T NDTVIDUAL.',ENl'8, veciador Do entanto, em ativldadesest::anhas ao i rrt.eÍ,-esse soç: i.ai ou assumir obrrgaçÕes seja em favor cre
qualquer dos i:o1_ j_s t-as ou á*- ,."."* j-::os, b;; como oner.ar ou alienarbens imÓr'eis da sociedade, .aem autorização do ouLro sócio.
P/{RACrtA['o uNlCO: os ai:]ministradores não poderão deJ-egar aadmin-LsLr'.1ção, sal vo se ,u,ori zado pela unanrmiclade dos sócios.
cr.r{usur.e 

'ITAVA: O adm.i n'stra,or, CELso 
'TÀ.IÍEIRÀ, .eclara sob aspenas c1a Lei, cie que não está rmpedi<10 0" ã"lr"er a administr.ação clasoci edader por r'er especi;1 i", ou em virl-ude de condenação criminal,ou por: se encorrl-rar sob o.s ef eltos 1i1")^, p"., que vede, ainda quetemporari'amentc/ o acesso à ca.rgos púbri.cos; or.r por crime far_imenl_arde prerrar:i-caç:àr:, pei..ca ou nub,rano, concussão, peculato, ou contra aec:onomia popu r''lr' contra o sistema rin-i.ur.o nac.ional, contra

;;;Tl :" :'-"ro.i'',]:"r-fr.".""X": 
r: rê n c i a, coÍr r.u- o r"'.e l a ç Õe s de con s umo, ró

cie cada exerc.
pres r aL:á 

"o,-,. "l" 
t 

!, "l-lt.iXl;r."*e{aboração do inventári;;-;;
,1§llrado econômico, cabenclo aos

PÀRÀ vEÍcuLos AuroMoroREs
PNEUS (4530705) , colcncio

$\

E REP

NONÀ: Ao L,érmirii:
o ;ldm.ni.s L.rado r:

;ÕãÕ n1-a\aarlandn

CLÁUSUI.A
de z embro,

crcs e perdas apuradas

ráa qual,quer rempo abrir
alteração contrat.ual

31 de
de s uôr

ba l ançc:
socios,

ou fe AI].ante assin



SOL EQUIPAMENTOS D§ ESCRITóNTO LTDA EPPcNP,' No 75. 997 . g5g /0001_71
DEcTMA sEGUNDA ar,runaçÃo coNTRATUÀr,

criÁ,usur.e oÉcrun ,*r*r*1,, "oltoL'"1:::3. possui a ririal {r3,reqlst-rarla sor) N.tttFr 4r.90:r ';:()a1.zat EM 0s/02/rggo, inscri_ta no c*pj75 ' 99 i ' u5B/0004-14, com sede e foro na Rua Rui Barbosa , rL31 ,Centro, CEp ti4.4O0_000, em prudent-opolis, paraná; a qual sedesti.a'r pârâ efeitos fi'scais, a parcela de R§ 5.000, 00 (cinco ni-r-reais ) do capil_al social .

cráusur.A DÉCrMA SEGUNDà,: r\ sociedade poderá ter participação totar-ou parci_al- en1 cutras eínpresâsr au1-r:ri-zanclo_se, neste ato/ os
::Hl::':"3::::.:oJ:o""ir coLas ou açôesr €rn qual quer: momenro que

Cr*AUSUTÀ pÉcrun TERCETRA: Fis L.a sociedade está regida por esteccnt.rato soc.i-a-r., c1e acorci,) com as disposiçÕes regais aescritas naLr:j no r0.406i:?.002, no que ciiz respeito às soci,edades lrmitadas, bemcoÍno/ de f orrn;: su5:Iet.iva e no que for aplicávet pela LeÍ 6 .4a4 /w16que dispÕem sobre as soi:.i_edades anônima.s,- e demais dispos-iti-r.rosJegajs pertinenEes à matéria. 
s..\7'^!Àrru!)/

caÁusura pÉcrun QUÀRrA: A soci.eciade poderá t.er participaçâo totar. oupa::ciaI em ou.r.as empresasr âutorizando_se, neste ato, os
::Hl::.:":::::.:.;rlqulr:ir cor_as ou açÕes, êrn qualquer momenro que

CLÁUSUr.A DÉCrMA QUrNfÀ: Ir'alecendo oLr interd-i-tado quarquer sócio, a.s<>ci<:.aae c;orrt.:i'ru;,lr:ár suas .ltividades com os herdei-::r:s, .sucessores eo'lcu incapaz ' r',r;10 senclo p,;)ÍisÍve1 0u inexi st,i ncio rnteresse destes oudo socio rema',escente, . va.i or <le seus hurur", será apurado eliquidado com b_a.se na sitL:ação patrimonia)- <ja sociedade, à <jata dareso'lução, verifÍcada em batánço especralmente revantado.

PAllAGt:tArio úm t cO : O
ern qlle a socj,eCade

mesmo procedirnento será adotado em outros casosse resolva em ::eL.açâo â seu sócio.

n
Ll

irimir quaisque:: guestÕes
contratual, f-ica eleito odo Paraná, com renuncia de
seja.

or runda s
f o.ro da

qualquer

(

\
J t'\llti]'4



SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓNTO LTDA EPP
cNP.r No 75. gg7. g5g/0001 _7L

DECII"ÍA sEcuNDA ar,runeçÂo coNTRATuAr,
E coNsor,roaçÃo

E, por estarem justos
pr.'esente instrumento em

e contratados, Iavram, datam e assinam03 ( Lrês) vias de igual teor e forma,si e seus hercleiros a cumpri*Io em tod.os

Guarapuava, 23 cle julho cie 2013.

MARIÀ DE

l $ iÊffi
lriqli1'Í.Enpresô:41 2 c
I 

í{'âií :31 
EouI PÀr'rENros

!,:'t'";.11r.;&q*._.-.*

I

j
l

I
,'l

iL
cur.so "st

/
I
I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

It__-

b
/$[

ú'

obrigando-se Í-ielrnentl ppr
os seus termos ./.i ,,

,'/ ,,, i I



FUNDADO EM í888
PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVo DE GASAMENToS,

INTERDTçóES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PAMíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5494

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

GERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DlcrTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas com atribuiçáo 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
fiel do 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 em24103t2016 às 1414:lg (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94rc57f2d69fe6bc05b9023ccc5bd1e1 82c60b3002c21ebe91dd22b9cd7b60cf8063bc9c342bf
aed5ac8a50bae297807dage97722a0b3'1d827f52da0e8daa5889db505056a781 3abe6

â_.!fygg.qltalacima, garante que este documento foigerado para SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITORIO LTDA e emitido através do site do Cartório RzeüeOo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. s 1o. da Mp 22OO1O1.

Esta certidão tem a sua validade até:2410312017 às 13:47226 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 507638

Código de Controle da Autenticação:

3262240316í 3201 70í 09 -1 a 326224031 6i 320í 70í 09-6

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

W.I
L/
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§ffiTtsâO st{iüptJfrÊADÁ rgglna; SsÍ,crmflca*noa qu8$ tusüímrçàe* elieiro corlrrem dú* doc.rfl;;;*;*r; n§*r. Junrá comerclat e $o vtgêíü,Ê§nr datâ dâ tur rxpçChAo"
xcnrrli:nipluclra|
SOL EOU}PÂHEHT§8 DE E§CRITÔRI0 LTÔA EPP

lls§§rs Jr{1d*f,Fi*§n{rfpê§H EifimÊ§À&ÀÀ Ll*trÀFâ r
Húmçro ds rdenüncrç:io .ro RegiÊtís ds CttFJ Osta úe ÂrquliÍüÍÍtâ»ts atoEmprerar - àllR€ l§idai - vrr-u ualâ,

, Âlscorsstuiltvo41ro$e9Í4{ §.tsr.§serooü1.?1 -;;Ã;;;;"-

§n{15o-§omf**o ttof*couú, f*e Ccxnpl*nrcFloiê*íno" crd.dr, UF. C'üi,FtuÂ r,rA§to rilHFrH.§tfl , rrrc.,RoflsucEsàô. ql&f Hi*üa pR:i;. iúõ'0,
üÕütÊftc1o yÂREJtSrÀ OE: HIIERTAL DE ESCrsrôRto" pÂpEtjIE 

t{rÊÊrAt. EscOt*R E ÊiilBeyçç1.:DÊ pÀpEL,' 

ffiff§,F**'Ào, ute+**ts *'nÉir r*ã. lW;'üü?';.Éaü;Fffitnf&§bãw,rye#Ân*À 8 ffi. i*sr'pl
ÊoitÉRcro 

'AREJT§ÍA 
Í): tgE§-F-Â&À E§cíürôm§, itô_vErs R€êtoEr{CrÂts E §§ÍosADO§icontâftctCI vARÊ",§rÂ oE: ELerfuei{ríürCoãl à,iJ:rno:i,-orü$iãffüeqerHos DE cl*nAlz,AÇÂo,tÀüi€RÀs roro.RturÇÀ§ F.3$tw*fl, iffieà'*ffiJ$*ü,.Gã-riír'..Hser*ç1a, ecur*§r§*río§.#à{rftrl*ê

tr3slI_o§.cnÁ§o §e §oflÍroi iõ -

Ífiltrffit*JÍ§rÀ oE: ÊouPAs' recróos, coxrecçôes. cÀHÂ. Írrcsâ E B^lrxo. rApÊÍEs E csRÍrHAs.
co$Éncro vÁÊÉ.ltsrA o€: 

-u-trslq§_qCIilÊsrrcos E cÀBetfi.&s;coriÉRüo vÂREJrs?A ryiylf=à"* oã ôôiiiãuçso crütt* init,mTos DE coÍrrcREro, nfirAsi vroRos.
f§iffiiffiEH-Hffi:os, r**rrnr,r*üpn*iíüLõ*I:dffiitüãil#lcuôAs, EsouAa*rn, DÉ FERR.,
couÉRçto vAReJ§TÁ oÉ: FEÇ*S g AcESsôRIffi pJrRÀ vglcüLo,s ÂuroxoroRr§, BArÊRrAg Aurü{lronvÂs,rNEu§, rüMÊftcto os veícur-ôs Nqvos Ê úslDê isõÊlIÇo§ 0Ê; ilrxurE§Âo oE aHÁüÊs Ê rÉCxnoiln*s,

;Íf;?tgãH*urmrÇÃo É frEPÂRÀÇÃo, trE üÂaúüüà E Movãrs panr EscRrroft,o, üs corrr{rrÂooRÊs E

, É§Flt$l: ftg &ss.Õ0*,§§
(qU,H{EH"ô§ í$tL RE üg}

Capitat lntaçrallrodo: Rt 500.000.00
{QUlHl{Ér{Ío§ MtL R EAÍS }
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REPUBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÔRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRo REGISTRo CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS 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

CERTTDÂO DE AUTENTTCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÔOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes 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
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 09/06/2016 às 16:11:22 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94rc57f2d69fe6bc05b8d439c2t25a426í7af4ade6bbed1 39fccd44e877892e1 be38069e1e6e
3208b8a50bae297807da9e97722a0b3Íd8í27e3451eed12fd34893a5d9246b65ada79

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 100. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 09/06/20í7 às 15:49:39 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 544332

Código de Controle da Autenticação:

32620906í 608351 205í 8-1 a 32620906í608351205í8'2

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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Município de cândido de Abreu - paraná ii: 
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Licitação Modatidade: pREGÃo pREsENctAr Ne.35/2016. \;-;,;;:.[_],
objeto: Registro de preços para futura e eventuais aquisições de mobiliários em geral para à=-:;..:-,'
unidades Básicas de saúde, em atendimento à secretária Municipat de saúde.

DECIÁRAçÃO DE QUE CUMPRE PTENAMENTE OS REQUISITOS DE HABIIITAçÃO

Em atendimento ao previsto no edital de pREGÃO

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de
participação no presente certame.

PRESENCIAL n'. 3512OL6,
habilitação exigidos para

Guarapuava, 20 de Junho de 2016.

SOL EQUIP

CELSO STACHE

RG 657.216 SSP/PR, e

cPF 749.877.169-68

/DE O LTDA.
CNPJ 7 7.8s810oo7-71 rurr rttclc, x^ry!!l(l' 1276

xxsucesso

t
U7W

[ssgl t58loü01íí1

-*'r-.r.H,ltffim*

:T,?1,#' [-#I'*.ffiffi'* - * J

Fone: l42l3624-1313 - Fax: 3624-LSt7 - E-mail: solpapelaria@it.com.br

Rua lnácio Karpinski, L276 - Bairro Bonsucesso - CEP 85045-000 - Guarapuava - PR

CNPJ 75.997.858/00O!-7L- lnscr. Est. 401.00210-36



Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretária Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEqUENO
PORTE

Sol Equipamentos de Escritório Ltda., CNPJ/MF n". 75.997.85810001-71, sediada na
Rua lnácio Karpinski, n'. t276, Bairro Bonsucesso, CEP 85045-000 - Guarapuava/PR, 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 L2312O06, de 14 de dezembro de 2006.

Guarapuava, deJ 2016.

SOL EQUIPAME DE §OA. EOUIPATII|ENTOS DE

ESCRITffiIO LTBA.8s8/ooo1-71
CELSO STACHEIRA, Sócio Administraflç 

NAclo KAR*iNSKT, 1276 i
1',:1Í:?iTJlL'u,,,.o0ffiffi** **J 

U
I

N5
};

Fone: Í4213624-1313 - Fax: 3624-LSt7 - E-mail: solpapelaria@it.com.br

Rua lnácio Karpinski, 1276 - Bairro Bonsucesso - CEP 85045-000 - Guarapuava

CN PJ 75.997.858/0001-7 t - lnscr. Est. 401.00210-36
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REpuBLrcA FEDERATTVA Do BRASTL i'': qq{-7- 

i:'
EsrADo oe iÀiüiai i,-' -I *,

cARToRto ezevÊoo BASTos i.''.--.-::-:-/---.r;'
FUNDADo EM. íggg ".,; '..:'r:::.,rrz

PRIMEIRO REGlsrRo ctvtL DE NAScTMENTo e óarros E pRrvATtvo DE cASAmeNro§
trurenotçôEs E TUTELAS DA coMARcA DE.loÃo pessoa

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados SBO3O-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 DIG|TAL

O Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕei e ruGrái .o, ãirúriião 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
fiel do original que me foi apresentado e neste ato cànfirmó sua autenticiáade atraves do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em24103t2016 às 13:2g.29 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

4_.!ry9 digital acima, garante que este documento foi gerado para SOL EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÔR|O LTDA e êmitido âtraves do site do Cartór]o nzeüeoo dastos, de acordo com a
Legislaçáo Federal em vigor Art 1o. e 1 0o. § í 

o. da Mp 22OO!O1 .

Esta certidão tem a sua vatidade até:24103t2017 às 12:10:06 (Dia/Mês/Ano) A /,
Código de Controte da Certidão: 507394 I t/
Código de Controle da Autenticação: I '

326224031609í90í0500-í 
/

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

. \ t)qry r**hffi
ffi*ter§-k*rk&6r

PrffiCirÉüRrp.}tth
6f.r Clril

h*rdúr Plqüdr f$.l t.2011.2.
irrâ4drrÊdÉà&1.ffiffi \\\J'
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00005b1d734fd94m57f2d69fe6bc05b9023ccc5bd1 e1 82c60b3002c21eÚe91d1 c56efd3fc2f1d99086cdd2c8fa
8c0d48a50bae297807da9e97722a0b3td82706e41 083065ee74bfcô3a dS219BaS41a
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Garolflex lnd. E Gom. De Estofados LTDA
GNPJ : I 4.11 4.437/OOOí -O4

tE:9O57632t-7O

Anexo ll

Ponta Grossa,17 dejunho de 2.016.

Gabriel Henrique pietchak Aiem

RG 12.840.945-9

cPF 099.352.639-08

Garolflex lnd. E Gom. De Estofados LTDA
GNPJ: I 4.t1 4.437/OOOí -04

tE:9O576323'7íJ

Município de Cândido de Abreu- paraná ' 
' ''' ' 

, , "

Licitaçào rvroaaiiããàe : ÉRÊõÀõ piÉê ãr.r c nL No. 35/20í 6.

objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geralpara as unidades Básicas de saúde, em atendimento á secretaria Municipalde saúde.

Carta de Credenciamento

!ldi93lgr o^(a) sr.(a) THArs Do NASCTMENTO oLrvrACK, portador da cédura deidentidade no.6.493. 872-0, órgão expedidor ss p-pR, c pr ri"ioà0e68579_90
como nosso representante legal na Licitaçáo em referência, podendo rubricar ou assinardocumentos (habilitação e prõposta), maniÍestar, d;ÃãÃ,'pr*tar todos os esclarecimentosde nossa proposta, interpor recursoí, desistir de'prazos 

" 
iá[rià., enfim, praticar todos osatos necessários ao fier cumprimento do presente credenciamento.

V
"t4.314.4371m01-04

CAROLFLEX IHO' L GOM OE

Eô.ÍOfÀDO§ I"TDA

fuaPÜUetmo t00 ' Ftltdo§

Lr..;''1if*-ãff' =rr'o -

RUA PEDRO MEZzoMo 603 FUNDoS, Jardim Los ANGELES / poNTA GRossA_pR
tha ísoliviacksoares@hotmail.com fones: 302g7 g60 /ggTzgoog





Garolflex lnd. E Gom. De Estofados LTDA
CNPJ: 1 4.3'l 4.437/OOOí -O4

lE:9O57632?-70

PRoCURAçÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração,CAROtFLEX INDUSTRIA E COMERCIO

DE ESTOFADOS LTDA. EPP,pessoa jurídica de. direito privado, inscrita no CNPJ. sob o ne

14.314.43710001-04 com sede a Rua Pedro Mezzomo,603 fundos, CEP 84071-210 , Jardim

Los Angeles, na cidade de Ponta Grossa Estado do Paraná,com seu Contrato Social

constituído e datado em 3010812011, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná,

sob Nc. 41207t68451 com ultima alteração contratual consolidada, conforme adequação ao

art.2.031da lei ns L0,4O6120O2, datada de OZlO9l2014 sob o ne20146058488, neste ato

representada pelo Sr. GABRIEL HENRIQUE PIETCHAK AIEM, brasileiro, solteiro, industrial,

nomeia e constitui sua bastante procuradora ,Thai3 do Nascimento Oliviack, brasileira,

solteira , portadora da carteira de identidade ne 6.493.872-0 PR e CPF de ne 026.368.579'90,

residente e domiciliada à Rua Minas Gerias,ll0,Bairro São José, PONTA GROSSA, PARANA

a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes especialmente para representar a

outorgante iunto aos seus clientes , ou seja empresas em geral , departamentos , órgãos

públicos FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS ,SOCIEDADES PARAESTATAIS E DE ECONOMIA

MISTA, OU DE COTAS LIMITADAS , BANCOS , AUTARQUIAS, para participar de concorrências

públicas, tomadas de preço, carta convite, pregôes, pregôes eletrônicos e quaisquer outras

formas de licitações , propor lances em pregões , assinar contratos e distratos de

fornecimento referente aos móveis de fabricação da outorgante , inscrever a outorgante

como fornecedora em qualquer dos órgãos ou empresas supra citado , assinar , apresentar e

impugnar propostas , juntar documentos e requerer o que preciso for:assinar recursos e

impugnações , inscrever e cadastrar a empresa como fornecedora em qualquer das

entidades , empresas , repartiçôes e outras. Bem como, assinar recibos e dar quitação de

valores nos processos ou contratos das vendas por ele firmadas, podendo inciusive

substabelecer. A presente procuração tem sua validade até a data de LGlOGlZOtT.

v
Ponta Grossa, 16 de junho de 2.016.

tirÍnq

cPF 099.352.639-08

RUA PEDRO MEZZOMO 603 FUNDOS, Jardim LOS ANGELES / PONTA GROSSA-P

,::\L
tr\ l ,,

'zc"r',,\ ,\

,r.Q-tfli,,

,t_?. . : .f :C;, ,nl'

Gàbriel Henrique Pietchak Aiem

ere com o

.'Zr-l qA / '( t
'àn Q, ,n,r,,r.rl.. ,. !.ic;,"çà

l),,lrilu,c li.uni"ip,l ,'rn

Tel. (42) 3227 5468 E-MAI L: eiem@onda.com.br



Garolflex lnd. E Gom. De Estofados LTDA
GNpJ: 1 4.91 4.4í37/OOOí -O4

tE:9O576323-ZO

ANEXO IV
Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modaridade: pREGÃo pnÊêÊruc^L No. 35/2016.

obieto: Registro de preços para futuras- e eventuais aquisições de mobiliários em geralpara as Unidades Básicas de saÚde, em atendimento á sããretaria Municipatde saúde.
Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editarde pREGÂo PRESENCTAL no.35/2016,

o?,i:ffi#flt H"|i#Jl[os Plenamente os requisitos de habittação exisidos para

Ponta Grossa,17 dejunho de 2.016.

Gabiel Henrique pietchak Aiem

RG 12.840.94í9

cPF 099.352.639_08 '14.314.4371m01-04

,.{t' u k /,,\.
I'e" tr,.\

,i-j'"Eg1i\r

';*--à7"\:\i'lf irtcq -/*\.-..-,. Jr-

CAROLFLEX INO. t COIá DE

ESTOfADO§ LTT}A

Rua Púc ll&me, ô03 . tt íüü i' J.*toÉ-AmÉc /

[_o- '& r.otGrõ.;r-"r*,/ 
\

lu,<l\qrl
Carotflex tnd. E Gom. De Estofados LTDA ' 

DGNpJ:,t 4.11 4.437 t OOOI -O4
lE:9O576323.-TO

RUA PEDRO MEzzoMo 603 FUNDos, Jardim Los ANGELES / poNTA cRossAl
thaisoliviacksoares(ô hotmail.com fones: 302g7 g60 /gg7 2goog
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Garolflex lnd. E Gom. De EstoÍados LTDA
GNpJ: 1 4.114.437/oOOí -O4

tE:90576323-tO

ANEXO VI
Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modaridade: pREcÃo pcÉêÊrucnL No. 35120í6"obieto: Registro de 

-preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geratpara as unidades Básicas de saúde, em atendim"rto âéãJretaria.Municipatde saúae.

3E3ttx,ào#JrE 
ENQ UAD RAM ENro coMo M I c RoEM p R ESA o u E M p R ESA DE

CAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA.ENDEREÇO RUA pEDRo MEzzoMo 603- FúNúôé, Jd Los Angeres, pontaGrosso-pR sob cNpJ: 14.314.437t0001-04 de;a;;loo r. penas da Lei, que amesma está estaberecida sob o regime regar.de ri.ro"r[e1r=á, 
"rpr"ra de pequeno porte,conforme conceito legal e fiscal deíosso ãroenameri; ;ãi*, üdendo usufruir os benefíciosda Lei Comptementai,tzetzooa, Oe r+ ãeãezembro de 2006.

Ponta Grossa,17 dejunho de 2.016.

Gabriel Henrique pietchak Aiem

RG 12.840.94í9

cPF 099.352.639_os

/

ú\

,/

i4.914,4371üoüt -ü4

ÇAROI.FLE,X INO. L C.ÜM ÜÊ

i§IOÊASO$ l-TüA

Rua rau{f ifu*oeng' i03 ' FuíSoe
'.n-' -liA*, 

l3n.As,;t&ffi

Ls i -d,r-;'ct'&§e' Pas{stí1

Garolflex lnd. E Gom. De Estofados ITDA
GNpJ: I 4.31 4.437/OOO1 -O4

tE:9O57G323-TO
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, íY.ú_]ARO[,É.-LLli ti\tlLlSTl,llÂ U CC;r4iílrtütL) I jÍi tu:STOFADOS El t\.'$

coN'[RA'ro r]E (r,,]Ns.xr,] ri]qjÀo ...:Ír'fsilii:r"
CAROLINE PIETCHAK .alE$,I, nfasiieira. casada pelo rcrgirle o" .o,rudi-íiiii,;-:t'ti'"*

r.ritivcrsal de bens, empresária, portaclcrra da Cartcira de ltlentitiuCe RG n'.5.050.i0:ii-g, i+;1,,i';::;f 1 1
c:rpedido pelo lnstituto rle ldentificação clo Faraná e c.P.F. n'92.6.676.519-87, resiflsrrre ;,i,4;.i-,:,í ,' j
e rjorniciliado na Rua Pcdrc Nlezzorno rro 60]. ilairro Jarrlim [,c-s Angeler, .n, to*ü]* tl;'tll'S- 

,,.,. ,l
Crirssa, Estado do Paraná-CEP 84071-2l'0 e GÀBRIEL I{E}üRIQUF pIETCI{'tjt$,T.q;d"1."
AIEM. brasileiro, solteiro, menclr imprirbere ar,sistido, data cle nascimento l0 de agostàqt#*flPj*"'"
de 1tt?7, emprc-sário, portador cla Carteira ie identidade RG no 12.84ü.945-9, expedi.lci lla;' ,
pelcr litstituio de Identificação do Paraná i.i r.t.!).F. nc 099.352"539-08, resirlente e
ij*niciliado na Rua Perlro ,MezzoÍno n" 6í;.j. llairro Jardim [,cs Aiigele:. em ponta.
{lrr-issa. Estacli:", rlo Paruná-CEP 8/i-07i -2li:, rtesÍe ato representadri pcic Sr. .,}{.}itE
SIÜíI{EI AIEM, brasileiro, casado pelo iegime de conrurihão unirrersal rle brlrr::,
;tiipr*sário, resirJente e domicjliadc ria [tua PedroMezzorno ilo 6ü3. t]air«r..i-ardinr í.i.ii
/rt:gt:lus, etn Ponra Grossa, Estado do Paraná. CEP 84071-210, portador da Carteire cic
Identidacie IiG n" 2.039.990, expediri<-r peio instituto de Identiflcação do ÍrararÉt e {..i:,.1;.
n' 397'341.i29-49- constituern urne sociedade limitada, ir-"ediantr; as seguinrcs
clausulas:

CI-,AúS{.jí.A PP.IM.llt,ttA - A Sociedade girará sot.r o nome empresarial cle "
CAROLIILEX INDUST}IIA E CIOMERCIO DE ESTOFÀDOS T-,TÚÂ. " E tET'A

s;:'it: c domicilic na RUA Al,FtrtftrDo HOF'PM.aN n'20tr^A-BAIRRO .IsíaDIM
i-os r|.NG h],I1 S*F{}1§TA GXt OS§A-PA IIANÁ-CEP 840 7 I -2 1 0.

il!-AU$tlt,.,t" SIICUNI)Á. - {l Capit.ai Sccizil será de ItS /:(}.000,00 r.VlNTLr lVill ,

Ri1Á.isi) rlivícirJe' crlr 2.000 (DtiAS i\4lL) quctas, no vaior no:ninal de il§i 1ü.ilti (ttEZ
ii!:l:\l:i) cada r.rrng, integrallzadas tlo irreson.ie ato da seguinte ft:';rra:

a.)-i'^ sti:ia CI,{ROLIN}I i}EíIt'Ct{AK AIt{Â{ integraiiza neste aro l.98ii iFiiil/ tvlll I
i'il)\''F.ilHi,i'[',rS br-, oiIEN'IA) quotas, r(] va.lúr de R$ 10.00 (DEZ I{tir\lS) c.tda rura.
toializari,-ir; P.1; 1q.8ú0..i)0 iDll.l/I}r"OVE t4lL E t)l'f0L'E\[T'OS RLi,,\trSii, irit*gr*ii;r.a,clcrs
lto ltreserttl aÍo em nit;ede r:rJrrel':tt-' ;1o País:

b)-ü sócio G,ttiElIEi, fIENR.íí)uü PIETCfIAK ÀtE&t integraiiza neste

1\zll.'l'fE) Quoi&:l. r'r{, \,a.iorde tt$ ií},00 (DF;Z REAIS) cada uma. iotal;rando ll
ItltjZlli'jT'(}li I{1,,\iS) . integraÍizarjos no presente alo em moeda r)oririrtc Cr-r Pa

so(--I()ri
t i-í]4&qlll q_pr [.. i'cr{,r,.ti A rE i'.4

14,1Qe-x!1É_r,-ryi4qllqy_s_ru[i];liÀÃÁi!:[f _'t' () 't'A I-,

1.$80 1,.1"{i08,CI{,

?",q9 lÍtl,gq _

2.íi0t) 2i), t,{CI.0{}

Ea
o
I
§
g
É
Àl
a
6

C{.,4Ü§tii,4 ?'[ildCE!ttA -- A ,d,âir'ídi:]* ]:cittônrii;a iia ,:,liii:ir:,..Ía':kr sc,rá
F'dBIU{lÂ{,lid} i}l;" i)ÂÉ}Eií,[Aii .{i-i.'t'c,)t',\irê.il [i Lt:í:] l!.Í,i]vliiii.,i l:.t(.}$,,!

!'}ItilD(}lV[[fiÀ]Uí-trA ü]E iyiírll'4.t,; {l{J,t.Íi.,$.ir-'Y{-, 'i,'4.iii:.1i5'{'.\ ir'E í:;Ai}FjíRA:i
[i$,T'OF,.1^üAS E lvl{}1.fi.Ê9 {"ii[, I;.ri,í-l{í'Í {JíitÍü E R._ü,F,aitAs,].
r1{Á.r-.jtÍT[,l§lcÂÜ à.i}I },1ovni$ fi}l tri:§{.R{'['{-rÍ{.ií-r E c,qiilr';tR.1,qi il5?r,}.ír,4
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í--AR'LF'LEX INDLT.TRTA E coMERCIo DE ESTo.ADos líol 
tl"Ji'i! r.*'tr.s!"ir':

coNrRAro DE coNsrrrurçÃo ,"u. 0,,*,f/r:t:j*j .,

i' ,{ ^,.:r,,i, . 
t

, i {,i'.;.i;,::;Ít i I

CLAUSULA QU.ARTA - A Srrciedade iniciara as suas atividades .; r\ ,ü;..'.-ili i J ;
SEIEMBI{O DE 2.0ll,e seu prazo de cluração é INDETERMII{ADO. 'r,,"ilt. - q'vai;. /.; .f

"""fti;g,**;;i:''
CLAUSULA QLTINTA - A Administração da Sociedade caberér aos s(:i:i6s

CAROLINE PIETCHAK AIEM com todos os poderes e atribuições pertineni.cs a
ativiclade empresarial, e o uso do nome Empresaiial será INDMDt,ALrrdLNTfl,
vedado no entanto, ent atividades estranhas ao interesse social, ou por a.ssr-rurir"
ohrigaçôes em favor de qualquer dos qur:tistas ou de terceiros, bem conio ()nerar i)li
atrier'ar bens imóveis da sociedade, sem attoúzaçáo do outro sócio.

CT,AUSULA sExrA - DESTMPEDIMENTO - A Administradora cARoLINu
PrE'lt'c[IAK AIEM declara sob as penas da Lei. de que não esta Impedido de i:xercr:r
a administração da sociedaCe, por I,ei Especial, ou em virtude de conàenação c:ir:riutrl,
ou por se encontrar sú os efeitos dela, a pena que vede, ou aincler que tenrporariamcrrt*,
o a6esso a cargos públicos, ou por crirne falimentar, de prevarii:ação, peità ou suborgç,.
concussão, peculato, ou contra a econornia popular, contra o siitema finailoeiri,
nacional, contra norTna de defesa da concorrência, contra as relar;ões de consumcl. fci
púrblica. ou de proprieclade.

CIt AU§ULA SÉ'TllvIA - Os sócios poclerão cle comum acordo. fixar plu ;:;l.ilarlri
r:usn.ial pelo e:<ercÍcio da gerencia, a titulo de pRo-LAIloRE, obsen,,i;rj.as ::rs
di sir<-rsições re gulares pertinentes.

CLAUSULA OITAVA'- As quotas são indivisíveis e não poderão setenr c*dii;ar;
ou iransferitlas a terceiros sem consentimentc, do outro sócio, a qucm Íica ass.er:rrr.'oo
em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se plsr.i,: à
vetldÍt, formalizando, se realizada à sessào clelas, a alteraçãô contratual peitinentÉ.

CLAUSUI,A NONA - Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a scii:ie,l*rjc
contínuara suas atividades cotn o sócio remanesceÍrtes e os herdeiros ou sucessores iia
socierJade à ser liquidad4 apurando-se os haveres dos sócios, através de baianlt:
e:specialmonte levanl.ado

CLÀUSULA DECIMA - irica ,Jetenninado o Foro da Cidade de Ponta Crcs,,:..
Estado rlo []araná- para o exercício e crumprinrentc dos direitos e obrigaçõcs resultr;r-ii::rr,
cleste contrato.
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CAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO fls.003

E, por assim estarem justos e contratados, lavram,
datam e assinam juntamente com duas tesÍemunhas o presente instrumento de contrato
de constituição, em 03 (TRES) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus

herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.
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CAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA-ME

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CI\IPJ n' 14.314.43710001-04

CAROLINE PIETCHAK AIEM, brasileira, casada pelo regime de

universal de bens, empresaria, portadora da Carteira de Identidade

5.050.163-9, expedido pelo Instituto de ldentificação do Paraná e

926.676.519-87, residente e domiciliada na Rua Pedro Mezzomo no 603, Ba

Jardim Los Angeles, em Ponta Grossa, Estado do Paraná-CEP 84071-210 e

GABRIEL HEI\RIQUE PIETCHAK A[EM, brasileiro, solteiro, menor impúbere
assistido, data de nascimento 10 de agosto de 1997, empresario, portador da

Caúeira de ldentidade RG no 12.840.945-9, expedido pelo Instituto de

Identificação do Paraná e C.P.F. n'099.352.639-08, residente e domiciliado na Rua

Pedro Mezzomo no 603, Bairro Jardim Los Angeles, em Ponta Grossa, Estado do

Paraná-CEP 84071-210, neste ato representado pelo Sr. JOSE SIDINEI AIEM,
brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresario,

residente e domiciliado na Rua Pedro Mezzomo no 603, Bairro Jardim Los

Angeles, em Ponta Grossa, Estado do Paraná-CEP 84071-210, portador da

Caúeira de Identidade RG n'2.039.990, expedido pelo Instituto de IdentiÍicação
do Paraná e C.P.F. n' 397.344.129-49, todos sócios componentes da Sociedade

Empresarial que gira sob o nome de 66 CAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO
DE ESTOFADOS LTDA.-ME estabelecida na Rua Pedro Mezzomo n" 603-

Fundos, Bairro Jardim Los Angeles, em Ponta Grossa, Estado do Paraná-CEP

84071-210, com o Contrato Social arquivada na MM Junta Comercial do Paraná

sob no 41207168451, por despacho em sessão de 12 de setembro de 2011 e
subsquente alteração contratual registrada sob no 20118345664, por despacho em

sessão de 24 de janeiro de 2012, resolvem por este instrumento particular de

alteração contratual, modificar seu contrato primitivo e demais alterações de

acordo com as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A SóCiA CAROLINE PIETCHACK AIEM, qUC

possue na Sociedade 1.980 (HuM MIL E NOVECENTOS E OITENTA) quotas no

valor de RS 10,00 (DEZ REAIS) cada uma, totalizando R$ 19.800'00 (DEZENOVE

MIL E OITOCENTOS REAIS), cede e transfere por vendas neste ato a Sócia

Ingressante CLALIDIA APARECIDA AIEN, brasileira, solteira, maior data de

nascimento 26 de jutho de 1970, empresaria, portadora da CaÉeira de Identidade

RG no 4.990.710-9, expedido pelo Instituto de ldentificação do Paraná e C.P.F. no

797.246.479-00, residente e domiciliada na Rua Almirante Custódio de Melo no

215-Apto no 13, Centro, em Ponta Grossa, Estado do Paraná-CEP 84010-510, qu_e
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VrJíCAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTD

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CI\PJ n" 14.314.437 t0001-04

CLAUSULA SEGIINDA - A Sócia CAROLINE PIETCHAK AIEM
í

compradora GLAIIDIA APARECIDA ArEN, plena, ruza e geral q
cotas ora vendidas, não podendo mais reclamar judicial ou extraj
presente e no futuro.

CLAUSULA TERCEIRA - A sócia compradora cLAuDrA APARECIDA
AIEN, declara conhecer a situação econômica financeira da sociedade, Íicando
subrogados nos direitos e obrigações do presente instrumento, assumindo oATM e PASSIVO.

CLAUSULA QUARTA - Em decorrência havida, o Capital Social no valor de
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), dividido em 2.000 (DUAS MrL) quoras, no
valor de RS 10,00 (DEZ REAIS) cada uma, e fica assim distribuídos entre os
sócios:

CLAUSULA QTIINTA _ A ADMIMSTRAÇÃO DA SOCIEDADE CAbETá A
sócia cLAt DIA APARECIDA AIEN, com todos os poderes e atribuições
pertinentes a atividade empresarial, e o uso do nome Empresarial será
II{DMDUALMENTE, vedado no enúanto, em atividades estranhas ao inúeresse
social, ou por assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização
do outro sócio.

CLAUSULA sExrA - DESIMPEDIMENTO - A Administradora GLAUDTA
APARECIDA AIEN declara sob as penas da Lei, de que não esta impedido de
exercer a ADMIMSTRAÇÃO DA SoCIEDADE, por Lei Especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ou ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
econômica popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra as relações de
consumo, fé pública, ou de propriedade.
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AS VALOR
OI.CLAUDIA APARECIDA AIEN 1.980 19
O2-GABRIEL PIETCHACK AIEM 20

TOTAL
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PRIMEIRA ALTERAÇÃo coNTRATUAL

CNPJ n' 14.314.437 10001-04

CLAUSULA SETIMA - Fica determinado o Foro da Cidade de
Estado do Paraná, para o exercício e cumprimento dos direitos
resultantes deste contrato.

E, por assim estarem jusúos e contratados, lavram,
datam e assinam juntamente com duas testemunhas o presente instrumento de
alteração contratual em 03 (TRES) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e
seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ponta G bro de 2.013

CAROL K AIEM

K AIEM

ntado pelo Sr.
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TESTEMUNHA
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CAROLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LI'DA-

SEGUNDA ALTERAÇÃo coNTATUAL

CNPJ no 14.314.437 10001-04uNrJ n" tq.5t4.qrl/uuut-u4 
/ií ffi 

.t 1i

CLAUDIA APARECIDA AIEN, brasileira, solteira, maior, data de nascimentoÍrü Otrt§§ I i
junho d,e 1970, empresaria, portadora da Carteira de Identidade RG ,' +.SOO.?"ffu1ff*;i : /*,/
expedido pela Secretaria cle Segurança Pública do Paraná e C.P.F. n" 797.246.+29&>--f - i:'
residente e domiciliada na Rua Almirante Custódio de Melo no 215-Apto. t:, Centrã{S' - "G€

em Ponta Grossa, Estado do Paraná-CEP 84010-510 e GABRIEL HENRIeUE Í,,?,,
PIETCHAK AIEM, brasileiro, solteiro, Emancipado conforme Escritura Pública cle 1,,..1
Emancipação do Serviço Notorial e Registral do Distrito de Piriquitos do Bel. Leonidas '".'
Mercer Carneiro do Livro 0234-N Folha 111 do dia 08 de outubro de 2014, data cle "2"'".
nascimento l0deagostode 1997,empresário,portadordaCarteiradeldentidadeRGno :::::,
12.840.945-9. expediclo pela Secretaria de Segurança PÍrblica do Paraná e C.P.F. no ,"*u'
099.352.639-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Mezzomo no 603, Bairro Jardim
Los Angeles, em Ponta Grossa, Estado do Paraná-CEP 84071-210, todos sócios
componentes da Sociedade Empresarial que gira sob nome de "CAROLFLEX
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA.-ME estabelecida na Rua Pedro
Mezzomo n" 603- Anexo ftindos, bairro Jardim LOs Angeles, em Ponta Qrossa, Estado
do Paraná-84071-210, com o Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial clo

Paraná sob n" 41207168451, por despacho em sessão de 12 de setembro de 20ll e

subsquentes altereação contratual registrada sob no 201 18345664, por despacho em
sessão de 24 de janeiro de 2012 e 20135091640, por despacho em sessão de 17 de
setembro de 2013, resolvem por este instrumento particular de alteração contratual,
modiÍicar seu contrato prinritivo e demais alterações de acordo com as clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A Socia CLAUDIA APAREC,IDA AIEN que possLre na
Sociedade L980 (HUM MIL E NOVECENTAS E OITENTA) quotas, no valor de R$
10,00 (DEZ REAIS) cada uma, totalizando R$ 19.800,00 (DEZENOVE MIL E
OITOCENTOS REAIS), cede e transfere por vendas na seguinte proporção:

a)-1.960 (HUM MIL E NOVECENTAS E SESSENTA) quotas, no valor de R$ 10,00
(DEZ REAIS) cada uma, totalizando R$ 19.600,00 (DEZENOVE MIL E
SEISCENTOS REAIS) ao Socio GABRIEL HENRIQUE PIETCHAK AIEM;

b)-20 (VINTE) quotas, no valor de R$ 10.00 (DEZ REAIS) cada uma, totalizando I{$
200,00 (DUZENTOS REAIS) A Sócia Ingressante CARLA PIETCHAK, brasileira,
solteira, maior, data de nascimento 05 de dezembro de 1973, empresaria, portadora cla
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CAROLFLEX INDUSTRIA tr COMERCIO DE ESTOFADOS LTD

SEGUNDA ALTERAÇÃo coNTATUAL

CNPJ no 14.314.437 t0001-04

Fls. 02

CLAUSULA SEGLNDA _ A Sócia CLAUDIA APARECIDA AIEN aa abs.Tsoi
compradoresGABRIELHENRIQUEPIETCHAKAIEMeCARLApretM,l.Z.
plena, raza e geral quitação das quotas ora vendidas, não podendo mais r.eclilàF'' . "'
judicial ou extrajudicialmente no presente e no futuro. l'" 3'f

CLAUSULA TERCEIRA os sócios compradores GABRIEL HENRIeUE 
-" 

:;
PIETCHAK AIEM e CARLA PIETCHAK, cleclaram conhecer a situação economica ;:;;,.
financeira da sociedade, ficando subrogados nos direitos e obrigações do presente u,g"n5
instrumento, assumindo o ATIVO e pASSIVO @§

CLAUSULA QUARTA - Em decorrencia havida, o Capital Social no valor de R$
20.000,00 (VINTE MIL REAIS) dividido em 2.000 (DUAS MIL) quotas, no valor de
R$ 10,00 (DEZ REAIS) cada uma, e f-rca assim distribuidos entre os sócios:

CLAUSULA QUINTA _ A ADMINIS
GABRIEL HENRIQUE PIETCHAK AIEM e GARLA PIETCHAK, com todos os
poderes e atribuições pertinentes a atividade empresarial, e o uso do nome Empresarial
será INDIVIDUALMENTE, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social, ou por assumir obrigações em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA SEXTA - DESIMPEDIMENTO - Os Administradores GABRIEL
HENRIQUE PIETCHAK AIEM e CARLA PIETCHAK declaraM sob as penas da lei,
de que não estão impedindo de exercerern a ADMINISTRAÇÃO Oa SOCIEDADE,
por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ou ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ouu por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclussão, peculato ou
contra a econômica popular, contra o sistema finaceiro nacional, contra as relações de
consumo, fé pública, ou de propriedade.

CLAUSULA SETIMA - Fica determinado
do Paraná, para o exercício e cumprimento
contrato.

o foro da Cidade de Po ta Grossa, Estado

A/

.§ú

Hy

IOS UOTAS VALOR
OI)-GABRIEL H. PIETCHAK AIEM- L98O i9.8OO,^OO
02)-CARLA PTETCTTAK 20 200

TOTAL 2.000 20.000.00
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CAROLFLEX INDUSTRIA E COMBRCIO DE ESTOFADOS LTDA M#EâjQ}
sEGUNDA ALTERAÇÃo coNrAruAL {y , 'i

I í e@1:-!..
cNPr no 14.314.437/0001-04 [ 
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Fls 03
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E, por assim estaremos justos e contratados , lavram, datam e assim juntamente com :: :;,
duas testemunhas o presente instrumento de alteração contratual em 03 (três) vias de * o"
igual teor e forma, obrigando-se por si e seus hercleiros a cumpri-lo em todos os seus
termos.

rsà{+:;í9
"{.*§j&9; c

Ponta Grossa, 02 de setembro de 2014.

Ç"fui fu"rq* 1dÀ'ok c*Lm
GABRIEL HENRIQUE PIETCHAK AIEM

à*8.e,W
CARLA PIETCHAK

TESTEMTINHAS

CEZAR INIKI TORNO

RG Ni872. 41-'1-PR

CELIA REGINA DA SILV I
/^l

D

EMANCIPADO

DIA APARECIDA AIEN

RG No 11.072.448-9-PR

SEBASTIÁO MOTTA

SECRETARIO GERAL
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ATO Dp ÇoN§TrTUrÇÃo
COM§RCIAL ELIANE EIRELI.

1 rl

t-AÍl i-
U

a'LIANB ÜO SOCORRO BMBR§NCIANO, brasileira, Sr:lteira, Empresária, nascidâ
em 08/05/1972, residente e domiciliacla na Rua Milton Campos, 520, Jardirl Brasília, CEp
87' 140-000, no Município cle Paiçandu, EstacJo clo Paraná, portaclora da cédula de
identidade RC no. 5.780.767-9 SESP/PR e CPF/MF n'. 018.822.9g9-26, resolve consriruir
uma Empresa lndividual de Resportsabilidacle Linritacla - EIRELI, mediante as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A ernpresa aclorará o nome empreserial cle cOMBRCIALELIANE BTRELI.

clÃu§ul,À SEGUNDA: O objeto será "comrÉrcio varejista de móveis,eletrodomcisticos, equipamentos d; telefonia e comunicação, equipnrnentos esuprimcntos de inÍbrmírtica, materinis elétricos, Comórcio vare;irta'de brinquedospedagógicos. Comércio varejista dc artigos esportivos. Comércio varejista 6emateriais de construção em geral. Comérãio do vestuário, câmâ, mesâ e banho.Artigos de papelaria c colchoaria. Comércio de materiais de limpeza em geral.
Comérci«r varejista cle equipamentos industriais e refrigeração. Comércio varejista detnaterinis clescartáveis. Ilrestação de serviços de instalJção e manutenção de móveis ear - condicionados em gerâI.r,

CLÁUSULA TERCEIRa: A sede cla empresa é na Itua Marechal Castelo Branco,520,
.Iirrdinr Brasília, CEp 87.140-000, em paiçandu - pR.

CLÁusuLA QUARTÁ.: A empresa iniciará suas atividacles por tempo incleterminaclo,
iniciando a partir da assinatura cle.ste instrumento,

clÁusulÀ QUINTA: 0 capital social é de R$ 80.000,00 (oirenra mil reais), rotalmenre
inte-sralizlrdos neste ato stn rnoecla corrente do país.

C-ÁUSULrI SEXTA: A aclministração cla empresrr caberá zi titular já qualiÍ)cacla acirna,com os poclcres e aÍribuições cJe repÍesentação ativa e passiva, luciiclat e extrajuclicial,
podendo praticzrr todos os áltos compreendictos no objeto.

í.t.It r

!tt,
|'-v,

CLÁusuLA sÉTIivIA: Ao térnrino cle cacla exercício social, em 3l cle clezembro. /
I:::*l::" ír a elaboraçâo clo inventário, clo baliinço parrtmonial e do balanço d;r"",1",k, /eCOllOlTl lCO a /

/]JA
CLÁUSULA oITAv;\: A empresa pocierá a qualquer tempo, abrir ou f'echar filial(uoutra depenclôncia, medianre ato cie alteração cio rito cánstitutivo,

i":tri$,)i
Aütenticaôão ó'ioliãi "'- ' *--'':"r':"*í'iÍ

D6s@@ cm 6sn,qos 1" 3"e z"rnc v a".a1 e úo*n,Y"Ããis s:ryres €M 6 rnc xr í.i:
da feiEsHuat 8.7212008 êul€ntico a píêsnte imâpn oigitatizaoa, rop,oÇà 

-nát ji:ll
do d@Mto âpíosenrdo e @nloÍióo nêsb ab. O rererOo é vprOojs, Ooúrl . .,., itii

Cód. AutenricaÇão: 548020101S12s3S70565í ; Oà1(j iOttótiOt'I2:s3:âij

lãã5;iir3.*"rsrRo Er{ L5/0e/2015 r.o:03 soB N" /"/
)TOcoLO: L54457523 DE i.4/Og/2015. NrRE: 4t6003922os. ,//
rERcrAL ErJrÀNE ETRELT 7/,

Liberrad. Bosus f .,//sEcRrtÁprn ceplr. l/' // ,'

57s23 DE r4/09/2ors. NrRE: 4t600392205. //E ETRELT frl'
Libertad. Bosus f .,//secnrtÁnra ceRÀL l/' ,//'cuRrTÍBÀ, r5/09/20L5 
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ATO DE CO$§TrTUrÇÃo
COMERCIAL ELIAI{E EIRELI.

EIRA:

''-... 1,"'"cLÁusuLA NONA: A Administradora declara, sob as penas cla lei, cle que não esríinrpcclida cle exercer a admi,istraçâo da 
"*pr"rr, por:i*i *rp"*iar, ou em virtude decondenação crirni,ar, ou por rr rr.o,tror sob às eÍ'eiios dera,.a-pena que vecre, ainda quelemporariarrente, o acesso- a cargos púbricos; ,, ;;;rr*e.Íarimentar, de prevaricação,peita ou suborno, concussâo, peJuraà, ou contra a economia popular, contra o sistemalinanceiro nacional, contra ,ormu.s de def'esa dn .;;;;;ência, contra as rerações deconsulno, té pública, ou a propriedade.

cLÁusuLA DBCIMA: A titular cla empresa declara, sob as penâ.s da lei, que não figuracomo titular de nenhuma ourra empresa iniividuar ;;;;;."bilidade limitada.

Fica eleito o Í'oro cle paiçanclu_pR, para o exercício
res resultantes deste ano de eonstituição.
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Paiçandu - PR, 07 de agosto de 2015.

Íá ve rdrde ,

3il5,

validade deate docuenEo,

I'NTÀ COMBRCIÀIJ DO BSTÀDO OO PENAr'rÁ . SEDE

FIco O REcrsTRo E\I t5/09/20L5 10:03 SoB N"
392205.

t L54457523 DB L4/09/20:-5. NrRE: 41600392205.
EIJIÀNE BTREIJI

Libertad Bogus
secnsrÁnra csRÀr,

cuRrTrBÀ, t5/09/20L5
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO clvtL DE NASCIMENTo E óBtTos E pRtV-ATrVo DE cASAMENTos,
rNrERDrÇoES E rurELAs DA coMARcA DE JóÂo pEÉõõÀ-

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo30-00, 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 DtcrTAL

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 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 foiapresentado e neste ato cônfirmo sua autenticiáade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2i110t201s às og:24:43 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

A_chave digitalacima, galante que este documento foigerado para coMERCtAL ELIANE EtRELI- ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Baitos, de acordo com a r-egislaçao federal
em vigorArt 10. e 10o. § 10. da Mp 2200t01.

Esta certidão tem a sua vatidade até:21110/20í6 às 05221:24 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 441506

Código de Controle da Autenticação:

548020i 01 Si 253570565 -1 a 54802010í 51 253570565-2

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

00005b1 d734Íd94f057f2d69fe6bcO5b9fe5d835cd490ff0fb7i6a4fceab44badOOOOeeze+?+ZeOZ+cgãbããM
ee792c6e81 542b125ç36346d91 67691 b8bd0983a8287ba0dd041 c5472e9a9}a2c7dlc
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O DISTRITAL
DE AGUA BOA

Municíplo de Paiçandú - Comarca de Maringá - Estado do paraná,

Maria de Fátima Dias Midauar
Tabellã e Registradora

GPF: 364743209-Í5 / GNPJ: T6.T12.Z1OIOOO1-06

PROCURAÇÃO bastante que
ELIANE EIRELI - ME, na forma aba

"illl': i "::::::l::: :: .:ffX,,;â;,,ffiti,,1';: É"i:1"*' Ê;;

s-ã-t-B-A-M,Quanto este público. instrumento de procuração bastante virem que aos vinte e um dias domês de setembro do ano de dois mil e quinze, 1zt.og.zo15;, neste Distrito oLTgua aoa,Município de Paiçandu, comarca de Maringá, gitàoo ooFaãna, em cartorio, perante mimTabeliã, compareceu como qu,Lrrqrqante' 
, pessoa jurídicadenatureza:empreSaindividuafderesp@sedeeforosituadonaRua

Marechal castero Branco, no 520 - Jardim BrasÍria, cip. az.lqo-000, na cidade dePaiçandu-PR; devidamente inscrita no cNpJ. sob no'zz.ils.laarcoo1-zá, cãm contratoSocial devidamente arquivado na MM, Junta Comercial deste Estado Oo pàrána, sob o no4160039220-5, com a-P9!, q" Arquivamento do Ato Constitutivo em lstogt'io,tã, Data delnicio de Atividade 07to1l2o15, Constando o 
-ultimo 

arquivamento como Ato: Enquadramentode Microempresa, dala 1510g12015, sob no 20154sbBBBB, na predita Junta, e Certidaosimplificada expedida em data de 17t09t2015, pela secretària de Estado da indústria, doComércio e Assuntos do Mercosul - Junta Comercial do Paraná; cujos documentos'ficaramarquivados nestas Notas, as fls. 3251927, na Pasta n" ooó, oe Atas e Estatutos Sociais;neste ato representado por sua Administradora: ELIANE oõ soconRo EMERENCIANo,brasileira, solteira, maior, juridicamente capaz, empresária, portadora da Carteira deldentidade RG' no 5.780767-9-ssP/PR, e inscrita no iprlrur. nd 01 8.822.989-26, residentee domiciliada na Rua Milton Campos, no 520 - Jardim arasiiiá, na cidade de paiçandu-pR. Apresente d.e passagem por este Distrito e reconhecida como a própria pelos àocumentosapresentados, a mim Tabeliã, do que dou fé. E perante mim pelo outorgante me foi dito quepor este público instrumento e nos melhores teimos de direito NoMEIA e CoNSTlTul seusbastantes procuradores, JAIME lulz EilZ, brasileiro, àivorciaoo, maiár, lrriOicamentucapaz' empresário, portador da Carteira de ldentidade RG. no 1.118.223-2-SSp/pR, einscrito cPFiMF. no 282.005.359-9í, residente e domiciliado a Rua Rodolfo LuízEnz, no 120,Jardim BrasÍlia, na cidade de paiçandu-pn; ggzge_uz Ér.rz, brasileiro, solteiro, maior,ljrlq'llTente capaz, representante comerciar põrtador da carteira de ldentidade RG. no7'257'661-6-SSP/PR, e inscrito no CPF/MF. no'038.858.869-10, residente e domicitiado àRua Ermínio Tessaro, no 160, Jardim Brasília, na cidade de paiçandu-pR; a guemconferem e delegam os mais lmplos gerais e ilimitados poderes para onde'com estase apresentar; sempre agir de boa fé para o fim solicitado, a quem confere poderes para
assinar contratos de operaçÕes de movimentação de .oniffi correntes via internet, retirarsenhas e liberar usuários para transaçÕes de saqu"s, retiraráitratos, enviar íaturas por meiomagnético, efetuarem pagamentos e transferências por meio magnético e demaisoperações gue se fizerem necessárias para agilizar as movimentação dãs contas correnteson line via sistema de movimentação 

'pela 
iãternet; junto à qurl*qrer estaoãiecimentos

bancários ou de crédito, abrir, movimentar e encerrar contas correntes e aplicaçÕes, mesmode poupança, e em especial o Banco do Brasil sle., gãncã cooperativo do Brasil s/A.,Banco HSBC Bank Brasil S/A., Banco Mercantil do Brasil S/A., Unibanco - União de BancosBrasileiros, Banco Real ABN Anro Bank, Banco Santander Bánespa S/A., Banco ltaú S/A.,BIC Banco lndustrial e Comercial S/A., Banco Sofisa S/A., Banco Safra S/A., BancoBradesco S/A.,Caixa Econômica Federal ou Estadual, Banco Comerciál áã úrugai sA.,Banco Votorantim s/A., Banco Cédula S/A., bem como Cooferativas de Créditoõ, Sicred

or ln cÃn t^oêtr tr?n r\trNlrDô_ E.'NEe.rEÂy,lt/ta7/.o_r,tr1, lar/ _1_t2_,,_a!D-e7



f', çaEróRrolzrvÊooBAsros ".'r ffii.,*,*,#ê*í!1*K1L,
r§rÊo 6ML §À§ pÉ§sÕÁ§ türuÊal1,
'O Oa ilOTÂS - Cdgê CtiJ 06.8r0{lei# b ru##.totu&re

Dâ aÉr& (m os aíEos 1â. 3" ê r hc. v 8", al e 5, eiiY«iãie.$sres 
" 

m. s n" xu
dâ L€i Eshduâ|8.7212m8 autoniim a p.€sênb,mgêhdqbtirà., rotrd4etu

do q@lmob +mmbdo I 6nfsÉo ô6r. âb. O ibí9ídó à y6.úse, Oo É

descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas
depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento
presente mandato, tudo assinando, promovendo ou requerendo, juntando retirando e
desentranhando documentos, assinando formulários e reque;imentos, prestando
informaçÕes, declarações e esclarecimentos; praticar enfim, todos os demaij poderes
necessários ao fiel cumprimento deste mandato. certidão Nacionat de tndisponibitidade de Bens -HASH: eefS.95a4.6809.388d.9a7b.cí28.í537.a64a.5611.7e16, 3í4c.9aa5.dcc1.42BÍ.t232.18d7.b478.89ee.57a2.sb00,
afcb dd5d.d8e4.c8ec.ed89.4f2a.oc8d.ccdc.o778.d169, expedidas vía internet, em nome da outorgante e
dos outorgados, em 2110912015, Resultado - NEGATIVA. Relatorio expedido gratuitamente,
não tem valor de certidão. Emitida pela Central Nacional de lndísponibilidade ãe Bens, com
base Normatizado pelo Provimento CGJSP no 13t2012 de14to5t2o12. o PRESENTE
MANDATO ENTRA EM VIGOR NESTA DATA, NÃO PODERÁ SER SUBSTABELEcIDo E
TERÁ VAL]DADE INDETERMINADO. A presente escritura será registrada no ofício Distribuidor
desta Comarca, conforme Art. 862, do Código de Normas da Corregêdoria - Geral da Justiça do
Estado do Paraná Assim o disseram, do que dou fé, me pediram esta escritura que lavrada, hes

13.22812001'; 25o/o do Funrejus = Número dd
24000000000 e34 1 23-8 - Vator: R$ 1 6, 89' tei /8.+t§. ae fzs n zt zf t +' - v 4ú tot"/ ns s í,8 i i

Em testo
Agua Boa -

Maria de Fátima Dias lai

o DISTRITAÚ'..,,,, l;;

s:-[$-64,P3 VRC:9M62, St
zÓdcumdnto: oo6oooool 6'
1.418 de l2st12t2d14' -VatdÍ,l! /
/ \ I aÁverdade.
,ãldé seÉíbro de2o15.
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DE AGUA BOA
MunlcÍplo de Paiçandú - Comarca de Maringá - Estado do paraná

Maria de Fatima Dias Midauar
Tabeliã e Registradora

CPF: 364743209-í5 / CNpJ; 76.71Z.T1O!OOOí-06

seus termos, assinar contratos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnaçÕes,
reclamaçÕes, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, õonceder

sendo lida em voz alta e achada conforme, aceitam, outorgam e assinamTdeclarando expressamente
que dispensam a presença de testemunhas de acordo óom o Art. 6{4 do,€íó'digo de Normas da
Corregedoria Geralda Justiça deste Estado. Eu, Maria de Fátima Di a fiz digitar e
dou fé. (a.a.) Eliane do socorro Emerendano eztuFàÍia ae ri,atÁà,üÃ)yr{aãu"i. r.iro" rt,t.i..
Confere com o original e dou fé- Trasladgda nalmesrlra aata. eu,/ 4 i' , Tabeliã, conferÍ,
subscrevo, dato e assino em público e laso,,âto ,efistraoo ei;ihã dffiiosl2ils,'no tivro
PROTOCOLO GERAL 07, sob no 628. (Custas.;[$-64,f3 VRC:3dffi2, SutolÀr"rpen nbO,os ,t_"i

ou
do
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO GIVIL DE NASCTMENTO E OBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
|NTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSóA

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-mail : cartorio@azevedobastos.not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtcrTAL

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 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
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirúó sua autentiôidade através do'Códigb
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em21l101201s às 09:23:57 (hora de Brasítia).

CHAVE DIGITAL

00005b'l d734fd94f057f2d69fe6bc05bgfe5d835cd490ff0fb736a4Íceab 44baa427c2cÍ55c8600d3fca398e9bb3
807fc6e81542b125c36346d91 67691 b8bd094c3541c7e e1b421Í47dÍb641coai b5eb

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL ELIANE EIRELI
- ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bãstos, de acordo com a Legislação Federal
em vigorArt 10. e 10o. § 10. da Mp 2200101.

Esta certidão tem a sua validade alé:21t10/20í6 às 05:21:24 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 441508

Código de Controle da Autenticação:

548020í 0í 51 2S43s0878-í a 5480201 0i 51254350828-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: hftp://www.azevedobastos.not.br
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Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sg03o-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484

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

cERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de Casamentos, rniáüiçoàs e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Péssoa Capital do Estado dá paraíba, em ,irtúoe 

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

Este documento foiemitid o em0lto7t201s às 10:1s:04 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para J L ENZ - Epp e emitido
através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordoóom a t-egistação Federal 

", ,igài n.t t"e'10o. § 10. da MP 2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: 07/07/2016 às 06:54:40 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 396161

Código de Controle da Autenticação:

23340607í 5í 6í 8000078-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b197fee053d35307a23o
46271337e3b7a5bafcbOfa8e8dfe3ea6aca91 863a686b5d37fc6cb7e4ed862cSbi c6a0a
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADQ DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO OO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

-.9-!:It..A

." lr. ,

NAIUTEZA JUrídiCA: EMPRESA INDIVIDÚAL DE NESÊONSNSIIIDADE LTDA
Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 6 oo3922o-5 ..
23.273.769ta0ú-78

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

15/09/2015

Município, UF, CEp)
87.140-000

Data de lnício
de Atividade

07t08t2015

Prazo de Duração

lndeterminado

lnlclo do TéÍmlno do
Mandato Mandato

15t09t2015 xxxxxxxxxx

Situação

REGISTRO ATIVO

I:.d-":gg: _cgpteto (Logradouro, Nq e coffi iuruíõ, Bri;,"/Di"iii;;
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO,52O, JARDIM ÉNESIiIA.ÉÂrc

coMERCtO VAREJTSTA D-!llg_lE!s:!LETRODOMÉST|COS, EOUTPAMENTOS DE TELEFOf{IA E COMUNTCAÇÃO,
i EQUTPAMENTos E suPRrMEnros óe nroníÀiiü;iit-ÀrEnüid'Éiffiirc;; comengo vrREJrsrA DE BRrNouEDos
I eeoacÓotcos. coMÉRcto vABEJETÀ oÊ ÀÀiiàôó ÊsÉõriiú-os. õõüÉãõio vAREJrsrA DE MArERrArs DE
::l-:IiY:i^tl.9=Sl':-"1{çl-"P-qq-S§iffi'ío,;Àilili',êo"I'üiilIo. ARrrcos DE pApELARTA E

80.000,00
(orrENTA M[_ REATS)

Capital lntegralizado: R$
(oTTENTA MtL REAIS)

80.000,00

Titular
Nome/CPF

ELIANE DO SOCORRO EMEHENCIANO
0r8.822.989-26

Ultimo Arquivamento

1 5/09/201 5 Número: 20í54508888

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Evento (s): ENOUADRAMENTO DE MTCBOEMPRESA

1 6/366483-B

Microempresa ou
Empresa de Pequeno pôrte

(Lel nr 12312006)

Microempresa

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 1ô3664g39 na Consulta de Autenticidade

Consutta disponível por 30 dias

a.nÊi9n. Au!,'er ae( r(-dà
l!a1!!98!qi_{9 laF!! IÉndqtr e hrüdúa

ffiA presidên(ià dà Âepubricà
* )lA casacril
dWlÜ iuearoawov,!óaà No r rm,

,\"W/ de24deà9oÍode2mr.t--

"§l LI \
Documento Assinado Dioitalmente
Junta Comercial do para-ná
CNPJ:77.968. 1 70/0001 -99

Você deve instalar o certiÍicado da JUCEP,
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado /

CURITIBA - PR, 14 de lunho de 2016

14t06t2016



ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- paraná

Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENCTAL No. 035/2016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobitiários em gera!
para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à §ecrêtaria Municipat de Saúdé.

DeclaraÇão de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacão

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL n,.34t2016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Paiçandu, 20 de junho de 2016.

cNpJ:23.273,60t0001-78 -llüd*r*m

BUÀ ilÀ.r.f,Âr CÀ§rELo B*ânCo, 520 -,rD. er*sÍr.,*, rruçrmu - pB rorr* (4-k -*L:::]j
c[PJ Nc 23.s28.26olooor-?6 - INs. ssitJtDUÀ.L ilc 90?04046-lo
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COMEBCI"*.L ME

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- paraná

LicitaÇão Modatidade: pREGÃo PRESENCTAL No. 035/20í6.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em gerat
para as Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipat de Saúdé.

A empresa coMERCtAL ELTANE EtRELt - ME, inscrita no cNpJ sob o no

23.273.76010001-78, sediada na Rua Marechal Castelo Branco, s2O - Jd. BrasÍtia - 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 usufruiros benefÍcios da Lei Complementar 123t2006,
de í4 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Paiçandu, 20 dejunho de 2016

ú:t:N
§üt.'.ry

RepçÉentantepomercial lÔ'p''-' .^., - pR
coMERctAl ellAilte EIRELI - ME pNQÀNu"

CNPJ:z3.2n.l6otooo1-78 1 ^ lt''-

, B*âNc. "i:::':::::_,.:,$ .*.?,4(x,..

UENO

cIlJPJ Ivc gs.g?8.?6o,/ooor-?ô - u{s. EsrÀDU.*.L Nc 90?04046-10
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CIAMAQUINAS - OFFCCE LTDA
CNPJ 09.423.582/0001-93 - tNSC. ESTADUAL 904.38021-08

433472.4646-Av. Paraná 1265- lvaiporã PR

1.,)â::i,:.::i:r'' _!,:r:,:r)" :r'.

ANEXO il!

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCIAL No. 35/20í6.
ltligto-. Re_gistro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitaçáo,
ldoneidade e Disponibilizaçâo de Documentos.

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

1 - Ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências [osteriores 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 dedificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Admin istraçâo Públ ica Federal, Estad ual, Mun icipal e do Distrito Federal

IVAIPORA 17 DE JUNHO DE 2016

tLOS FAVARINLUI

fu'g+2t582/ooo1,9ãl
CNMÁOUNAS OFFCCE LTDA.. M.E.

Avenlda Paraná, 1265
Centro - CEP 86870-000

IVAIPORÃ. PR

Z
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CIAMAQUINAS - OFFCCE LTDA
CNPJ 09.423.582/0001-93 - INSC. ESTADUAL 904.38021-08

$3472.4646-Av. Paraná 1265- lvaiporã PR

gíe i§r
t' '4.

ANEXO IV
ãuuiic'i

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 35/20í6.
Obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Declaraçâo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃo PRESENCIAL no.35/2016, DECLARAMoS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo exigidos para participação no presente
certame.

IVAIPORA 17 OE IVAIPORA DE 2

LUIS CARLOS FAVARIN

Iõg+zs582,ooo
CHMAQUINAS OFFCCE LTDA'' Iri'É'

ê;?#""r#*?;f133. r

tvNPoRÃ - PR -

-fr

\,\;4



CIAMAQUINAS - OFFCCE LTDA
CNPJ 09.423.582/0001-93 - |NSC. ESTADUAL 904.38021_08

$3472.4646-Av. Paraná 1265- lvaiporã pR

Município de Gândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCTAL No. 35/2016.
OU!9to, Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria úunicipal de Saúde.

DECLARAÇAO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art.27 da Lei no. 8.666, de 2í de junho de19g3, acrescidô pela Leí no.
9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega menor âe dezoito anos em trabaliro noturno,
perÍgoso ou insalubre e nâo emprega menor de dezesseis anos.

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

ANEXO V

IVAIPORA 17 DEJUNHO
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CIAMAQUINAS - OFFCCE LTDA
CNPJ 09.423.582/0001-93 - tNSC. ESTADUAL 904.38021-08

$3472.4646-Av. Paraná 1265- tvaiporá PR

ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: pREGÃo pRESENCTAL No. 35/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO OE ENQUADRAMENTO COMO MIcRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo
PORTE

CIAMAQUINAS OFFCCE LTDA , CNPJ/MF no. 09423582-0001-93 AV PARAN A 1265 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.
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 35/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO Oe I NEXt STÊNCtA DE I NCOM pATt Bt Lt DADE FU NCTONAL

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 expressâo de verdade , firmamos a presente.
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CIAMÁQUINAS OFFCCE LTDA
CONTRATO SOCIAL

LUIS CARLOS FAVARIN, brasileiro, enrpresário, casado em

regime de comunhão parcial de bens conforrne certidão de casamento n.o 930 às fls. n.o 1*56 do

livro n.o B-4 do Cartório de Registro Civil da Comarca de Nova Esperança Pr. lavrado em
091021I.980, residente na Av. Paraná rr.o 1.265 1.o andar apto n.o 0l em lvaiporã Pr. CEP.

86.870-000 portador da Cédula de Identidade n. o 1.600.491ISSP-PR, expedida pelo Instituto
de [dentificação do Estado do Paraná em 10/05/1 .976 e CPF n. " 279.992.119-15 e

CLA{r'DETE ARANZAI{AS FAVARIN, brasileira, empresária, casada em regime de

comunhão parctal de bens conforme certrdào de casamento n.o930 às fls. n.o 156 do livro n.o

B-4 do Cartório de Regrstro Civil da Comarca de Nova Esperança Pr lavrado em 0910211.98A
residente na Av. Paraná n.o 7.265 1.o andar apto. no 0l em lvaiporã Pr. CEP. 86.870-000,
portadora da Cédula de Identidade n.o 4.672 332-5/SSP-PR expedida pelo Instituto de
Identificação do Estado do Paraná em 08/0711.986 e CPF n.o 661 .631.709-97 (at.997,1do
CC12.002). Resolvem constituir uma sociedade hmitada, mediante as segurntes cláusulas:
CLÁUSULA PRINIEIRA: A Sociedade girará sob o nome empresarial: CIAMÁQLIINAS
OFFCCE LTDA
CLÁUSULA SEGTNDA: A sociedacle terá sua sede e dcmicilio na A.;. Paraná n.o I 265 em
Ivaiporã Pr. CEP. 86 870-000 (art. 997,11, CC,2.002).
CLAUSULA TERCEIRA: O Capital Social será de R$ 15.000,00 (Quinze mil, reais),
dividido em l 5.000 quotas de valor nominal cle 1,00 (um reai) cada quota, integrahzadas, neste
ato em moeda conente do País, pelos sócios.
SOCIOS
LT]IS CARLOS FAVARIN

QUOTAS
7 500

i _5.000

PART % CAPITAL
50 00 7 500"00
50 00 7 500.00

100.00 I 5 000.00
CLAUDETE ARANZANAS FAVARIN 7 5OO

TOTAL
(at .997.ü1" CC12.002) (art l 05s CCi2002)
CLAUSLILA QUARTA: Atividade principal sera: ComÇrcio Varejista de equipamentos para
escritório e hospitais (CNAE-Fiscal 4189-OlO7),/ Secundárias. Comércio varejista 7

especializado de equipamentos e suprimentos de infomrática (CNAE-FISCAL 4751-2lOO,/
Comércio varqista especializado de eletrodoméstico. equipamentos de áudio e vídeo,
equipamentos comerciais instalações para salões de cabeleireiro (CANAE-FISCAL 4753-
9i00)íCornércio varejista de artigos de papelaria (CNAE-FISCAL 47614103) ê Reparação e
manutenção de computadores, equipamentos perifericos e manutenção de balanças,
impressoras, máquinas e automação comercial (CNAE-FISCAL 95 1 I -8/00).
CLAUSULA QUINTA: A Sociedade iniciara suas atividades após o arquivamento de seu
contrato social na Junta Comercial do Estado do Paraná e seu pÍazo de duração é
indetenninado. (art. 997,tr,CC 12.002).
CLÁUSULA SEXTA. As qllotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a

terceiros sem o consentimento do or.rtro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço o direrto de preferência para a sua aquisição se postas a venda,
formalizando, se realrzada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art 1 056 e i

ilit[lillíàr,*^: A responsabilrdade de cada sócio é restrita ao vator depuas 0..,o,u.['CLÁLrSULA SETIMA: A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor depuas quotasA \
mas todos respondem solidariamente pela integraiização do Capital Soc-tàl Vart 1 052; \l
cc/r oo2 ) t \i \
CLÁUSULA OITAVA: A administração da :o:l:d1dg:aberá aos sócios Lb{ CARLO.S \FAVARIN C CLATIDETE ARANZANAS FAVARIN CoITI o
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atividades estranhas ao interesse social ou assumir obri-uações se-ja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis cla sociedade, sem autorização do
olrtro sócio (art.997" \I. I 01-i, 1.015 e 1.064 CCi2.002).
CLAUSULA NONA. Ao tenlino de cada exercicio social ern 31 de dezembro, o

admrnistrador prestara contâs de sua administração, procedendo à elaboração do invenrário, do
balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas,
os lucros ou perdas apuraclas. (art. 1.065,CC,'2 00:)
CLAUSULA DECINLA: Nos quatros meses seguintes ao tennino do erercício social, os
socios deliberarão sobre as contas e designarâo administradores quando for o caso. (aft. 1.071
e 1.072, § 2.o e art. 1 .078.CC12.002).
CLÁUSULA DECIMA PRIIIEIR{: A sociedade poclerá a qualquer tempo. abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLAUSLfLA DECIMA SEGLIIYDA . Os sócios poderão. de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo cle "pró-1abore". observadas as disposições regulamentares
pertinentes
CLAUSULA DECIN{A TERCEIRA: Falecendo ou interdrtado qualquer sócio. a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do sócio remaflescente, o r.,alor de seus haveres serão apurados
e liquidados com base na situação. Patrimonial da socredacle, a data da resolução, verificada
en, balanço especialmente levantado.
PARARAGR{FO LTNICO O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (AÍt. 1.028 e art. I .031,CC/2.002).
CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Os adminrstradores declaram sob as penas daLei,de que
não estão impedidos de exercerern a administração da Socredade, por Lei especial,-ou em
vinude de condenação crir:rinal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos publrcos, ou poÍ crime falimentar de prevaricação,
peita ou suborno concussão^ peculato ou contra a economia popular. contra o slstema
financeiro Nacional, contra as nonnas de defesa da concorrência. contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. I .01 1 § I ".CC l?.002\.
CLAUS[ILA DECIMA QUINTA. Fica elerto o fbro da Comarca de Ivaiporã Estado do
Paraná para o exercicio e o cLrnrpnurento dos dirertos e obrigações resultantes deste contrato.

E. por estarem*.pssiin -justos e contratados. assinam o presente

Çs6fere com '\ Criginol

EIRO DE 2.008 Í:--r"çÂ- -i,4.b..-
trtrtr',,,'., : Jli,:;

LTIIS C FA ARIN

rÕ$ÊRõíÃi:õô.ãÀmli*r, r--- - .

DETVA]PORA
ÉM: L3/03/2A08,,§ôB,NÚMÊR): 41,206146560

: : ii,Piry!óêo!o::.r0_g1095g36-2, DE 1 í.

,'!.{iftfi!rl4

t\

0&tVAIPORA,
/

a tt: -- 
,'§ tHg 't: l1r* ,

C|A]\IAQUINAS OFF('CE LTDA \à \",/', §r l \ i._.

COIJTRATO SOCIAL \2n --. -,../ ' 
1_ 

"i ncÊrucrlnEGlo-NnÇ 
- 
''J 

"-.
*.. DE lvAlPoRA,// ''._\ __//

Adnrinistrador, autoriza o Llso do norne ernpresarial lndividualmente, r'edadããõ entanto em

2'148}80
MARrA -TH FR.E4A. rQP E$ SA L
,,' , i,SECiISÍARLq GÊRAL,

'íí-Dots»\
HTM 'Uo\,



t

sr:\ rA ,l-t,)i'*l çi,t?lI;'lt:,.rr(A ro so(.1,,11

!r10i/r.().j8. rr" i,r-r,;r rr. CttiLi,,,,.'i-.,i 
r,,,_-. ,;;;il;;t,li,,-1,'Ái.l,i;l:;,;,lXl"m*:llcjcrriillcii!:io c:r: Isiliiio ,j..l ir,,r,,,ri c,,, irj,,(ij,, j i]7(, t, Cpl, ,r., ?79.gg2I l9- i 5. (_li.AUDE.l-l:.r\llz\N'/-i\irl'AS ij"\\"'\RIi"j' t"ttsit.;,,, cj:r;, 1':ii,iír. c:isl:rJrr.i,, ,.,g,,.,r. cie corrrrrrirào Éa,.cial de Ilen.-

c.t;1'rit'l;t- cc:titiilo iii c;trilt'tL'rrr,,,," r'.,,, ::s 1,..:. ..,' ;:i.'..i,, ilr.,,,,... ll-,[ l;rvrtrrl. crrr 0g/()]/l.9ti0 nollirlti () i tli)) ír'rli't;r'r'i i);" ( 1t, stt it...'-',,',. ,,,,,.t l,l'.,,i::ii;:ii.,;or. 
i-r.riirtiol.i,r cra acdtriit tít

SiSie:l'-;ls' tliisilriii etlt tlLrittt'; tie ( r11111;;1i',;*' 1),1i.;:li ,ia Ba,r,,. c,lrii,i.rrc ccrt ii.lll<l cic c:r,tsirttc,tr)ll:;r:i'i " r- rl (;l:;-('';lili-i.: lí; li') i {r(ii).i!) i){)ir r)i)i),\i/;(i :,c, ,.r,',,.,, rr. s.r,r7í, lls rls. ii io rir,r o [J__59,'i' n.,.:*' ,uu 
't ,;:l '1,,;:. i'.;;; ;: iii,.:]:, i.:l :l:ll,:,i,-.. l::,,,,1:,,., 

r,r cr--r, sr,sri,.rioo c, 06 cíe
.rrii;ii.ipi. í)i e;rr 1,,,:ri1ri.r.) r,,. t.i,ii. ii;j;u .,.',ô'i,,,,1,..,.i'',11,'.oi,li,.'l,.1 ililil,1. ;..;.,il!]l:i:
;;:ti;rl:r;)il;..']tf'ltll 

jrrsiiiirirr tlc l,l';rriitc,rr:i..:rr r:::riic, ci. I:,:r**ii cnr i,rr,o,r,,r.t)().r c crlF n
cii,rr i ;:i ,,.,, , , i'lllii,il'll,ilI';;ii:;r, ,],1. 

i.,i.-,;il ::lil.li::ll:;:,,;::1,:;,*:1,:J:,;i,;;: tnl:
cr'ri;ii'ri" :t.:si;1i ,'''.',\.i,r,r r:r ., ,,,,i,, ,.-i:;r:l:.ciiil ,.ii.: :.stlrtiir ticl I)::i.,.ritlr sOt; tt.,,i0l_.,ó;,.,,;rr.;,, pol-<lcslllr'"ir''' ci'sc:i:iai() dl ig.'','r0lrr i'sr-'ril., rrri crri).i;\rrr s,r[., rr.o ()g..r]i..5gri0()0r-g-1. 

Ir.est;rvcrrr

I1l:i:ri:l]i,:']i:]l'' 
i1c 'r\lict';rçii',;oiiiilc;r, . st'u c',ri',rr,'so,,inr pr.irrririvi, ii. r.io,,r,,co* ris

(:L,\LiSi,Í-.\ I'ltlÀ't[.lli,\: ii.:rr rillir,:,..j,; ,) cnrlir..Ç() ,.lt: sr,:ci. \\,ll.l-l;.iN1 i:l:fi\\\D()
(11.1(1..;'.::lr: ii:1;; irr.ti: ).,i1:.,.:..1,.,t..{l\ ii_,i,.r.,t i r:.t,..ri.:1,:;ti (.t:r.illi_r;1.i:;.
C't- \t'Sl;l- \ 5i,.(it j\ j),,\. l,rclr l:jii..Ili-i,i ir r.iijl() ,:c ltiiriijli,.tc tllr e ri:1tits:r iiur] illtir.s cr.A:''\ i'i\/ii)'\i:l i'rir i)(('lr'] \r ( oi::,:i,::ti \.,Lrq'ii,rr.r ,j. 

",r,,,ir,,,,,.1,,.,, ir,,,, c-scr.i ióri, tcNr\r:-rrlicAL:'i7Sr-{.1 0;). :,r,( l:)rt),.\lil,\)i t r-.i;1ç,...1,., rlt:.uji.::r .,,.;:tre ilriiz:r,.1. i.iC crluil:ur,üi.tl()s c srr,i.irrrerrir:s cl,:rrrÍ'orritili*r íC'f.l;\tr.-ljlS(.',,\t.: ,l7it :,,iitt f ui-'.,.r.,n.1,.1..;;',,i.1'.rp..totiru,l,, ile clcIroclorréstico ecqrrii:;iiircrrir,s dü itr.j(lio ç r..irl,Jo (( i\I,,\l:.1:lS(,,,\1,.. ,i ;.r;-ç,,,i0). 
-ile1r,,r..âu 

clc a;ti{65 c1t rlol:ilia.i.ii;l ili].,,.\1,' l',l",,.l,'1-1, 
ti11', ':i' r'iir''ii';ii 'te 

..,'iu,',,'.'r.'l,,rircr.,iir i( NAr-l-Frsc.\r.: r76r-

( i.\ri j;\()i ,.!. \:. ()trl.t.(.ij i.li),\_\,Ít:
L \i).r I, ii (li) ,r.l.l jSli0()0I -q-i

l;1] ,:-l,l;l;' ll":,,:,,;::' l::," :.,: .i 
;::;' 

l 1,,':i 
li: l:j ,il;,;';.l,iJ]:;:;; ll'"t;l?;1111'l,f ,ilii,i,

i, )il((lrcos ít-

,1l,rlirÀ coi.i!r,).crÀr Dô EsrÀj)o oo par:ar.,Á l-,,!16*rin 
4p.' ,n,,,." ,1, L;t,

lll]:1iicc o RfiGrsrRo t4 tí)/03/20r6
1.1:,lr:"I.Ll, ií,.8?1: ).? it t6/t:3/2016ít\:LLáJ /,1!. :lil{:-i 1i?16i16560
tlIÀ)),;JIl.;l,S ::llCC; i.:;;, _ iló-

u,r,tiP,l
t_ I ii' ,.r ;. :' , -.....,-.;, :. ...,-- r...at .,r.4,.,t:ti..._
: '.r:.. _-, \rr-,,,\

i,r»ert.iC Bogrs
ii ÍII,JRiJ'iÀR IÀ GERÀ.I,

Crjii.ii.lú_i\, IA / O3 / ZAlS
wwr. allrl)r11:iafaci L Fr. gov. br

se :rrl:re:;so, frca sule:lr> a eÓmnr.r,r,,-;,a,r^ ^..
À v;liclade Õ9sie ücciiinÊita,



I

\ \. ti

coltlercio Viircjisia c"c cloccs. balas'l-'i,.:lrbL;;r5 r'sciil.lllilnlrs (C\,,\E-ÉlSC,,\1. -1?21-l/0..1)l comercio
t'arciista (le .'u"'t;tiiis. [rijr.ricrias e ai':,j;.i:]a'ros (CN.\t:-[ÍS(]rtL.47S9-t)i[) l) conrcrcío,.,areiista de
prodtlLLr§ sllrlilíriCS i:rliirissltÍtitái-ir,.S ii'lr,\tr-l:l('('r\, I ,1 lS,)-ll i.).í): cr-.rlrc.r.e itr it,c,i i>r.r,jc.I.iigos ilo
lcstr-t:tritt *i,\,(,5,;.,1ir.r;i (tlNr\i-:-ljlSt-."i. -ilSl-:i ,'ir(r'r'arrrr..'-;,. \':ií-ejirjiít rJc tccicjps ( C\.\Ê-FlS,CA.t_
.1155-5."Ui): cui::::i,..r r,rlr-:.iistl r.laa:lic:i.:,r'; i,rlÍ--l,,r"r it. (,.c,ritc;ci,l r,..r;e.j isro ile irrLigLts <ie arn1lrrinito
(C)..r'!-i. l>.(-,r:rl-.1 --:j-S.í-rlt r:()ilt!i'(:,, r.Ic:j:.iil ,:.: I'1i,,,.e t: ( L\,.\i:-l:lSL--AL í754-7/0 l) comerciO
varcjisiu dc l; ti!r:-i e:lpoí*Li\'{):i {(-]'.,..'::-iriS(',ql..ilt:l-(; rilj crrirrelcicr viu-cji:-r1ll cje livros ( Ct1AE-
IrlSC,\- -i lal-1.,'.iit. (..i,rÍllr'íüio \ililjir:.t ric .t,,:ir;:rs . t'cviSie,i (CNAE-i,iSC,rrL: 476 l-0i02),
CcnrJrcii: r,arr-j isiii ii icr-rar:,-:it. d iar'l ::::,.rrr:1:i t(,.ii.\ll-i:lliCAL; 4744-010 1) c Clomircio var-ejisla
de r:ralt.;'irri: cl§ .ü:-riii uçiii: (tJir',:rl--ir i)r-,:r1., .l ,,.i-l-ti ,ri); P.,\llA: ÂTIVIDA.Dt pp.tNCIpAL:
Corlcrcir,. Vei'eji-.itr d..: r:ipripiiilr,-'::l,rs í)rr'3 cicritór'io (CNAE-FISCAL; rl7S9-0i07),

(CN.j\F--i:i5C.,\1..: -i ljl-),/úi;. Conrúlr:i,.i ',:ric.i i:,i:-, rsi)C.ilii'rrido dc eie'.r''-,ilolnúsiico c eiluiparlentos
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t)tiíiL?.. c'i:,.y;r5 iC\:.\E-l:ISC,,\L: -i (,6.1-l],/(.)í,)). Cr:ruircii: ailclriliste de prodtrtos odontológicos
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Data da consulta: 7V/06Í2016
rar Identificação do Contribuinte l

CNPJ : O9.423.582/OOOl-93
Nome Empresarial : CIAMAQUINAS OFFCCE LTDA : ME

rrr Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo SiEnples Nacional desde
o110L/zOLs

Situação no SIMEI: t{Ã«f «rptante pelo §IMEÍ

r:i Períodos Anteriores

Data Inicial Data Final Detalhamento
13/03/2008 37/10/2074 Exc!uícl.a--p--o-r---C.-omu-nl-çaçã.9. Qbrqgatóriq Qo _Contfipu1n-!e

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

ra Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: ttão Existem

a Eventos Futuros (Simples Naciona!)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

r:r Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Êxistem

i.:iriji.rrr,;li.jijl ijaie ti..l'i;,.::-ri:i:ii'.r. lr$*ic lüi]-tü r.:;:lai pr:io 51t1rI.
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

sobn.01220s43q4+,\ué::i,xi:'â:#31y,?l?;:ii:";."i;âl_?t,.3ii1go.i:;.,?,;g,
residente e domiciriado em lvaiporã-p..- o_e"ruro pu.u o, devidos fins que a empresa.TAMAQUINAS OFFCCE r-r'óÀ-- ME, deuidamenà inscrita no cNpJ sob no09'423'582/000r-93, com sede à Av. paraná. 1265 - rraipo.vnr, está enquadrada sob oregime legal de MICRoEMpnrsÀ, . que está .egula.mente_inscrita no Regime Especiarunificado de Arrecadação de rriuutos e contriÉuições (sIMPLES NACIONAL), nostermos da Lei comprementar no r23. de r4 de dezembro de 2006i.
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