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Emissão de 2u via de Certidão

BRASIL Aeesse à infermação

http : //servi cos. receita. fazenda. gov. br/servi cos/certidao/ClfOC

Partieipe Serviços Legislação Canais

ontunta...

416

Receha federal

*
CERT'DÂO

CERflDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNÉO

Nome: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI 
t/

CN PJ : 24.293.1191000í -68

&ff::r;lxtr

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisâo judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. nâo constam inscriçÕes em DÍvida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimênto matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgâos e fundos públicos da administraçâo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rfb. gov. br> ou <hft p://www pgfn. gov. b».

Certidão em com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012414.
Emitida lO1l2O19 <hora e data de Brasília>
Vátida
Código dâo: 8456.4348.0482.80FE
Qualquer emenda invalidará este documento

MTNISTÉRIo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nova Consulta
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

t

ê17

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0200í7097-32

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 24.293.1í9100_0í-68
Nome: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI 1i1ç/

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

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

^ natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçÕes tributárias acessórias.

Válida até 1t1012019 - ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidáo deverá ser conÍirmada via lntemet
www.fazenda.pr.gov.br

Págtna 1 & 1

En{ttú vla latefiet Púb§cá (0$ffi01 I 1 3:4ô28)
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Certidão http://200.150.82.179:7474/esportal/stmcertidao.üew.logic?idCertida...
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CNAE / ATIVTDADES:
Comércio varejista especializado de elefiodomésticos e equipamentos de áudio e üdeo, Facção de

exceto roupas íntimas, Fabricação de equipamentos de informáticq Instalação e manutenção

a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e
para veiculos automotores, Comércio atacadista de insffumentos e materiais paÍa uso médico,

e de laboratórios. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio
odontológicos, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar,
de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente,
de máquinas, aparelhos e equipamentos paÍa uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças,

de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas,

de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio

varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de

especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis,
de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação,

Prefeitura Municipal de Curiuva

Setor de Fiscalização, Tributação e Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

IMPORTANTE

(

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUMCIPAL COBRAR DÉBITOS
CoNSTATADOS POSTERIORMENTE, MESMO
QUE

TA CERTIDÃO.
TEM VALIDADE DE

A CONTAR DE SUA

AO PERÍODO

REVENDO OS ARQIIIVOS, REGISTROS E LANÇAMENTOS DE TAXAS E IMPOSTOS DESTA
MTNICIPALIDADE, CERTIFTCAMOS QUE O CONTRIBUINTE NADA DEVE ATE A PRESENTE DATA
PARA A FAZENDA PUBLICA MLTNICIPAL, RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Curiúva, 10 de Junho de 2Ol9

NEGATIVA N': 579l2AD
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

4IÍAZ2QET JM44M4U93

REQUERENTE: CARLOS VINICIO BUENO CONSTANSKI

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BRI"INA ANTUNES NODA EIRELI ME

INSCRIÇAO
MUMCIPAL

t7t7

ALVARA

24.293.t1910001-68

CNPJ/CPF

388402

RUA FLORINDO TOMAZ,30 - CASA - CENTRO CEP: 84280000 Curiúva - PR

ENDEREÇO

I of 2

§*

Comercio

10/0612019 1052

k



!
Certidão hnp://200. 1 50 .82.179 :7 47 4 /esportal/stmcertidao. view.togi4(.0da.

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Comércio varejista especiúzado
musicais e acessórios, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para

para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos

Comércio varejista de liwos, Comércio varejista de artigos de papelari4 Comércio varejista
e artigos recreativos, Comércio varejista de arligos esportivos, Comércio varejista de bicicletas

peças e acessórios, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista
produtos de perfrrmaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e

varejista de artigos do vestuiário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e
varejista de produtos saneantes domissanitrírios, Comércio varejista de equipamentos paÍa
varejista de artigos fotográ{icos e para filmagem, Suporte técnico, manutenção e outros serviços

da informação, Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina, Aluguel de
equiparnentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equiparnentos comerciais e industriais

anteriormente, sem operador, Fotocópias, Treinamento em informáticq Reparação e manutenção

e de eqúpaÍnentos perifericos, Repatação e manutenção de equipamentos de

e manutenção de equipÍtmentos eletoeletônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio

de equipamentos e suprimentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos

Desenvolvimento de de sob encomenda

Esta Certidão foi emitida via internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o godigo infomrado acima.

Acesse http://rruw.curiuva.pr.gov.bç clique oo *eno TRIBUIAÇÃO ONLINE, opção VALIDAR CERTIDÃO.

2of2 1010612019 ro'.52

cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não

\

k

I
\*



I



0810712019 Consulta Regularidade do Empregador

lnip*nrir

{r0

ç"âJ,.&r#
Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

24.293.1 19/0001-68
BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME

R FLORINDO TOMAZ 30 / CENTRO / CURIUVÀ / PR / 8428O.OOO

A Caixa Econômíca Federal, no uso da atribuição que lhe confere a Art. ?, da Lei 8,036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima adentiÍicada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou das obrigaçô€s com o FGTS.

Validadetz4/06/2OLg

Certificaçáo Número:

Informação obtida em O8lO7/2OL9 L3:57:26

A utillzação deste Certificado para os Íins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.goy.br

23/07/2Ot9^
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1710612019 comprovante de lnscrição e de situação cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

.,

tà21

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMÉRo DE TNSCRtÇÃO

24.293. í I 9/000í -68
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRIçÃO E DE SrrUAçÃO
CADASTRAL

OAÍA DE ABERTURA

o210312016

NOME

BRUNA ANTUNES NODA EIREL]

PORTE

MEBRUNA NODA FOTOGRAFIA
UE

E DA ATIVIDADÊ PRJNCIPAL

47.53-9-00 - Comércio de eletrodomésticos e de e

DAS ATIVIDADES

íií.í2-6-03 - Facçáo de pegas do vestuário, exceto roupas íntimas
26.21-3-00 - Fabricação de equlpamentos de lnÍormátlca
43.21-5-00 ' lnstalação e manutenção elétrica
45.30.7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
t15.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
46.,15-í-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

'[6.45-l-02 - Comércio atacadista de próteses e artlgos de ortopedla
46..t5-í-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
,16.49.í-08 - Comércio atacadigta de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico náo especificados
anterlormente
46.64-8-00 . Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
47.12-1-OO - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícíos - mínimercados,
mercearlas e armazéns
47.21-1-01- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semêlhantes
47.23-7-gO - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especifi cados anteriormente
47.4'l -5-00 - Gomércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.12.3-00 - Comércio varejista de material elétrico

.44-O-ú - Comércio varejasta de ferragens e ferramentas
47,4y',4.99 - Comérclo varejlsta de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio de e de informática

E

CoDIGo E DESCRIÇÁo DA NATUREZA JURÍDIcA

230-5 - Empresa lndlvldual de Responsabilldade Limitada (de Natureza Empresárl

{
LOGRÂDOURO

R FLORINDO TOMAZ
NUMERO

30

MUNlciPro

CURIUVA

TELEFONE

(43) 3545-1ssE

COMPLEMENTO

cÊP

84.280-000
BÀIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRONICO

SITUAÇÃo ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

02/03/20't6

OATA OA SIIUAçAO ESPECIAL

UF

PR

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

MERODE
24.293.1í9r000í-68
MAÍRIZ

CoMPROVANTE DE tNSCRtç E DE SITU
CADASTRAL 02103/20't 6

NOMÊ EMPRESAFIÂL

BRUNA ANT1,NES NODA EIRELI

17.51-2-02 - Rccarya dê c€rtuchos para cguipamentos dê informática
47.52-l{0 - Comércio varêiistâ êspecielizado do êquipamentcs dê telcforia ê coinunicãçáo
,í7.54-7-0í - Comérclo vaêrlsta de hóvels
/í7.54.7-02 - Comércio vareiista de aíigos de colchoaria
47.í-7-03 - Comércio varcilstâ dê aÍtigo9 d. iluminação
47.55-5-02 - Camercio vareiiEta de aÍtigos dê a.marinho
47.55"5-03 - Comêrclo verêllstá de aÉlgos de cama, mesa e banho
47.5ô-3-00 - Comérdo varerista especializado dê instrumertos musicais e acessórios
17.57-'l-O0 - Comércio varciista espocializado de peçae e acêsaóíoa para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto inÍoÍmálicâ . comunicaÉo
47.59-8-0í - Comérclo varellsta de aÍtlgos de tapeçeda, coÍlnãs ê perslehas
,í7.59-6-99 - Gomérclo varêllsta dê outros artigos de uso pêssoal ê doméstico não cspeclícados ante omênlê
47.6't-0-0í - Cométcio vlrêiista dê livros
47.61.0-03 - Comércio vareiista dê âÍtigos de papêlaria
47.636-0í - Comé.cio varejista de bÍinquedos e aÉigos rêcrêelivo3
,í7.63.6-02 - Comérdo varqlstâ de aÉlgos espoÉlvos
47.53{-03 - ComÉrcío varejlst de bicicletas ê lriciclos; peçás e acessórios
,í7.G3ô{X . Comércio varêjista de artigos dê ciaçá, pê3ca e camping
47.72-5.00 . Comércio varê,iiste d€ cosmáicos, produtos dê pêÍtumaria ê dê higiênê pesaoal
,17.73-3{0 - Comérclo varellsta dê artlgos médlcos e ortopédlcos

DAS ATIVIOÁDES ECON

de arti do vesluáÍio e acessórios

E DESC

47.81{.00 . Comércio

30

cóotco E oEscRtÇÀo oANAÍuREzÁ JURiotcA
230.5 . Emprcsa lhdlviduâl dê Respohsabllldadê Llmltada (de Natureza Emprêsád

!OGRADOURO
R FLORINDO TOMAZ

CEP

8/4.280-000
BARRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREçO ETEIRôNICO

MIJNICIPO

CURIUVA

TELEFONE
(/t3) 3545-1358

DAÍA DA SIÍUAÇÃO CADASTRAL

02/03n0í6

ESPECIAL OATA OA SITUAÇÂO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia í7106/2019 às íí:09:53 (data e hora de Brasília). p

PR

FEOERAÍIVO (EFR)

stÍuAÇÃo
ATIVA

/Âvww.Íecêita.fazênda.gov.br/PessoaJuridicâ/CNPJ/cnpjreve/Cnpjreva_Comprovante.asp

17 t06t2019

REPÚBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Página: 2/3
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17 t06t2019 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

rl2 3

ü
NÚMERO DE TNSCRTÇÃO

24.29s.119'0001 -68
MATRIZ

coirPRovANTE DE tNScRtçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERIURA

02,0s/201 6

230-5 - lndividual de
E

Limitada Naturezâ

NOME

BRUNA ANTUNES NODA EIREL]

Ê DAS

ConÉrcio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Gomércio varejista de produtos saneantês domissanitários
Comérclo vardlsta de equlpamentos para escrltórlo
Comércio varejista de artigos ÍotográÍicos e para Íilmagem
Desenvolvimento de programas dê computador sob encomenda
§uporte téc.nico, manutenção e outros seruiças em tecnologia da info.rmagão
Atividades de produção de fotografias, excêto aérea e submarlna
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais náo especiÍicados anteriormente, sêm

Fotocópias
Trêlnamento em Informática
Reparação ê manutençáo de computadores e de equipamentos periféricos
Reparação e manutenqão de êquipamêntos

ê de e doméstico

47.89-0.{'í -
47.89{-05 -
47.89-0-07 -

'17.89.0-08 
-

62.0í.5-0í -
6?.Q9-1-0A -
74.20-0-01 -
77.33-í-00 -
77.39-0-99 -
operador
82.í9-S-01 -
85.99-643 -
95.11-E-00 .
95.í2.6-00 -
95.21-5-00 -

de comunicaçáo
eletroeletrônicos de uso

LOGRADOURO

R FLORINDO TOMAZ
NUMERO

30

À,UNICIPIO

CURIUVA

TELEFONE

(43) 3545-1358

CÔMPLÊMENTO

CEP

84.280-000
BAIRRO/DISTRIÍO
CENTRO

ENDEREÇO ELETRÓNICO

UF

PR

ENTE FEDERATtvo REspoNsÁvEL (ÊFR)

SITUAÇÃo CADASTRAL

ATIVA
DÀTA DA SITUAÇÃO CADASIRAL

02103/20í6

MOTIVO DE CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATÀ DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Jrovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia í7106/20í9 às 11:09:53 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

A RFB agradece a sua visita. Para informaçóes sobre política de privacidade e uso, çI-qUe-aSui.
Atualize §ua pjgina

https://www.receita.fazenda.gov.brlPessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Página: 3I3
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Paçrina 1 de I

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TR'ABALHISTAS

Nome: BRUNA ANTUNES NODA EIRELI
(MATRIz E FILIAIS) CNPJ 2 24 .293.LL9l0001-68

166839'tB0/20L9o.Certidão n
Expedição: às 10:36:37
Validade: 80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua e

Certifica-se que BRUNÀ ÀNTUNES NODÀ ETRELI
(MATRIZ E TILLAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no

24.293.119/0001-68, NÃo coNsEÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certídão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2OL!, e
na Resolução Administrativa no L470/2071. do Tribuna1 Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuallzados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
Â aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superi-or do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. j us.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORIAçÃO TMPORTÀ}ürE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ldentificação das pessoas naturais e juridÍcas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrl açÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julg
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent'
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custa
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorr
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públj-co do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

em

OS

a
tes

ZO 01 /2079
dição.

Dúrridas e sugestõ€s: cndtBtst, jus,l:r
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
E§TADO DO PARANÁ

COMARCA DB CURIUVA
CÂRTÓRIO I}ISTRIBUIDOR E ANEXOS

FOhtE: {rt3} 3545.,Ií1Í}C

CABTORIODISÍBIBUIDOHEANEXOS TITULÂR
RUA EDMUNDO MERCER N." 94. CENTBO NEI-SoN FERNANDo SALLES EITTÀF}

CURIUVAIPR-84280000 JURAilENTADO
MÀRLI MARTINS DOS SÀNTOS MACHADO

Cefiidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuiçáo ,FALÊNCh E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifi-
quei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra, -/

BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME -
CNPJ 24.293.11910001-68, no período compreendido entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.

jriil 
I ii il l§ü I lir lrl I i lliiill i ll I liilil lilrl il l$ll lil I iil I iill fi liil

CURIUVA/PB de Julho de 2019, 15:49:53

\ ,_r:- /
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REPÚBLICA FEDERATWA DO BRASIL

ESTAT'O DA PARA|BA
CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM I888
PRIMEIRo REGlsrRo clvll DE NAscluENTo E óBros E pRrvATtvo DE cAsAÍttENTos, tNTERDtçôEs E TUTEI-AS DA coMARcA DE

JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Baino dos Estados 58030-00, Joáo pessoa pB
rd.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54U

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

DECLARAçÃO DE SERVTÇO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

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

DECLARÀ para os devidos Íins de direito que, o documento em anexo identiÍicado individualmente em cada Côdigo de Autenticaçáo DrgiÍal'ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislaçóes e normas vigentess.

^ECLARO 
ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

stado da Paraíba, a Conegedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digitral de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12315-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser con'lirmada e veriÍicada tantas vezes quanto Íor necessárlo
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://conegedoria.tjpb.jus.br/seledigital/

A autenticaçáo digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a êmpresa BRUNA ANTUNES MODA EIRELI ÍtlE
tinhã posse de um documênto com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BRUNA
ANTUNES iIODA EIRELI ME a responsabitidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apÍesentado a este Cartorio

Esta DECLARAÇÀO Íoi emitida em 03/07/2019 í6:35:24 (hora local) através do sistema de autenticâção digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ ío e 20 da MP 220O1200í , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartôrio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a emprêsa BRUNA ANTUNES ÍtlODA EIRELI ilE ou ao Cartório pelo
endereço de e.mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informa@es mais detalhadas deste ato, acesse o site http§/autgllgital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaraçáo: 1 28931 7

A consulta desta Declaração estará disponÍvel em nosso site até 03/07/2020 í6:í8:í9 (hora locaÍ).

íCódigo de AutenticaÉo Digital: 6981030719í617í00301-1
"Legislações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida Provisória n" 220012001, Lei Federal no 13.105/20í5, Lei
Estadual no 8.72112OO8, Lei Estadual no 10.132/2013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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§ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CURIWA. PARANA

ATE§TADO DE CAPACIDADE TÉ,CNICA
)

Atesto, a pedido da interessada ,l^Íins de prova, que a
empresa BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME,/inscrita no CNPJ sob o no

24.293.11910001ó8, estrabelecida na rua Florindo Thomae, 30, centro na cidade de
Curiúva" estado do Paraná, forneceu satisfatoriamente à PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIUVA, inscrita no CNPJ sob o no 76.167.725/W0l-30, situada à Av Antonio
Cunha 81, telefone (43) 3545- l 222, os itens constantes abaixo:

Gêneros Alimentícios
Materiais Diúáticos e de Expediente
Materiais de Limpeza
Materiais de Higiene Psssoal

Produtos de Informática e Eletrônisos
Toners e Cartrchos
Recargas de CarttrchoVToners
Eletrodomésticos
Equipamentos eleüônicos
Móveis em geral

Brinquedos
Artigos Esportivos
lnstrumentos Musicais

Registramos ainda que, a empress cumpriu Íielmente com suas obrigações, nada que a

desabone teçnica e comercialmerte, até a presente data

CUnÚvÀ 12 de fevereiro de 2019

&r,rr,^a
BRUNO §CIIENDROSKI

TISCAL DE CONTRÁTOS
SECRETAruA MUMCIPAL DE EDUCÂÇÃO
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA
CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CtVtL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRIV_AT|VO DE CASAMENTOS, |NTERD|çÔES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, I 145 Baino dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5494 / Fax: (83) 3244-UU

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

DECLARAçÃO DE SERV|çO DE AUTENTTCAçÃO DIG|TAL

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

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o documento Bm anexo identiícado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentess.

-ECLÀRO 
ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de lodos os atos oriundos dos Íespectivos serviços de Notas e Registros do

-stado da Paraíba, a Conegedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserção de um codigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Drgital; À8C12315-
Xlxzl e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto Íor necessárío
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://conegedoria.tjpb.jus.br/selodigital/

A autênticâção digital do documênto Íaz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa BRUNA ANTUNES MODA EIRELI ItlE
tinha posse de um documênto com as mesmas câracterísticâs que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BRUNA
ANTUNES ilOIlA EIRELI ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÀO foi emitida em '{.2102120'19 17:O6:22 (hora tocal) âtravés do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ar1. 1o, í0o e seus §§ 1" e 2o daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamênte a empresa BRUIIA ANTUNES MODA EIRELI ME ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httpg@lglgital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1176573

A consulta desta Declaração estará disponÍvel em nosso site até í2102/2020 í7:05:02 (hora local).

nCódigo de Autenticagáo Digital: 6981120219170351 0595-1

'Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n" 10.40612002, Medida Provisória n" 220012001, Lei Federal n" 13.105/20í5, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual n'10.132/2013 e Provimento CGJ N" 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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ERIHA hIÜEA
Bruna Antunes Noda Eireli ME

CNPJ: 24293119 10001 -68 - lÉ. 907 1 6õ7 4-02

ANEXO VII
DECLARAçÃO OUANTO AO CUMPRTMENTO AS NORMAS RELATTVAS AO TRABALHO

DO MENOR (ART.70, tNC. XXXilt DA CF)
Pregão Presencial No 25/2019 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob no 24.293.119/0001-
68, por lntermédio de seu representante legal o(a) S(a). RICARDO BUENO BIECO, portado
(a) da Carteira de ldentidade no 12.824.704-1 e do CPF no 087.784.599-90, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V, do art.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva. emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Curiúvo, 08 de julho de 2019.

rAl.

Brunq Anlunes Nodq Eireli ME
CNPJ: 24.293.119/0001-68 - lE 90716674-02

CPF: 081 .7 61.319-62 - RG: 7.686.429-2

RICARDO BUENO BIECO

CPF: 087.784.599-90 - RG: 12.824.704-1

PROCURADOR

Rua Florindo Tomaz, 30 - (le.rrtrer - (luriúva - PR - CEP 81280-fiX)

({3) err3-e234 - (.l3):t5{5 13.íB
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EMNOTA
Bruna Antunes Noda Eírelí ME

CNPJ: 2429311510001-68 - lE 90716674-02

ANEXO VIII
DECLARAçÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No 2512019 - SRP

A BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME, estabelecida na RUA FLORINDO THOMAZ, no 30,
inscrita no CNPJ sob no 24.293.119/0001-68, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 25/2019 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos
para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente.

Curiúvo, 08 de julho de 2019.

Brunq Antunes Nodo Eireli ME
CNPJ: 24.293.119/000i -68 - lE 90716674-02

CPF: 081.761.319-62 - RG: 7.686.429-2

RICARDO BUENO BIECO

CPF: 087 .784.599-90 - RG: 1 2.824.7 04-1

PROCURADOR
,J'.

"La

Rua Florindo Tomaz, 30 - Centro - Curiúr'a - PR - CtlP B 2A0-000

(iB) 9r13.e234 - (.13) 35{,5 l:58
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HRIIhIA hITTA
Bruna Antunes Noda Eireli ME

CNPJ: ?429311910001-68 - lE 90716674-02

ANEXO IX
DECLARAçÃO Oe FATOS TMPEDTT|VOS

Pregão Presencial No 25/2019 - SRP

A BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME, estabelecida na RUA FLORINDO THOMAZ, no 30,
inscrita no CNPJ sob no 24.293.119/0001-68, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão
Presencial No25r20í9 - SRP, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato
superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitaçáo.

Curiúvo, 0B de julho de 2019

Bruno Antunes Nodo Eireli ME
CNPJ: 24.293.119/0001-68 - lE 90716674-02

CPF: 081 .7 61.319-62 - RG: 7.686.429-2

RICARDO BUENO BIECO

CPF: 087.784.599-90 - RG: 12.824.704-1

PROCURADOR

r4.

Rua l-lorindo 'fomaz. :!0 - Centío - Curiírva - PR - CEP 8tZB0'000

({,1) e[3-e23{ - (.l3) }5ts l:}.íB
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HRIIhIA hIÜEA
Bruna Antunes Noda Eireli ME

CNPJ; 2429311910001-68 - lE 90716674-02

ANEXO XI
DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 25120í9 - SRP

BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o no24.293.119/0001-68, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) RICARDO BUENO BIECO, portador (a) da
Carteira de ldentidade no 12.824.704-1 e do CPF no 087.784.599-90, DECLARA, para efeito de
participaçáo no processo licitatório Pregão Prcsencial No 25/2019, da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
seryidores, quer sejam de cargo em confiançe ou estatutário, de direçáo e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do
Município de Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

Curiúvo, 08 de julho de 2019.

Brunq Antunes Nodo Eireli ME
CNPJ: 24.293.119/0001-68 - lE 90716674-02

CPF: 081 .7 61.319-62 - RG: 7.686.429-2

RICARDO BUENO BIECO

CPF: 087.784.599-90 - RG: 12.824.7A4-1

PROCURADOR

24.

Rua Florindo Tomaz, 30 - Centro * Curiúva - PR - CEP 8rAB0-000

(ffi) 9rr3-e23{ - (43) 35+5 l3.i8
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasi!
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATTVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DíUDA ATIVA DA UNIÃO././

Nome: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA /
CN PJ : 04.026.7 57 10001 -05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicadr: que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaçáo da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov. br> ou <http:/Áruww.pgfn.gov.ba.

Certidão mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.

Emitida 0310612019 <hora e data de Brasília>
Válida'Código

certidão: D397.81 36.58E2.0700
Qualquer invalidará este documento.

^

50:32 do
30111t2019
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Certidáo fornecida para o CNPJ/MF:
Nome: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0197487íí-96

o2»zÉ.zstl000í{5

435

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

Obs.: Esta Certidâo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçôes tributárias acessórias.

Válida mento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov. br

Página 1 de 1

Enitido via lnternet Pública fi1n4f2019 08:38:09)

09/08/2019 -
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Cl'tPJ rÉ.2t0.?09&0'1,30

oEETÀo to{? - zczo

LEALAADE

NOBREZA

RIQÜÉ;EA

POOÊR

§ECRETARIA tUlUr.llCtPAL DE F|NANçA§
crvrsÃo DA RECETTA E FrscllrzaçÃo

CERTIDAO NEGATIVA NO 444'2üTS

CertiÍaco que, r€Yondo oB t rro! nestâ Oiyl$ào da Rscoltâ ê Fr§câlizãçâo não forâÍn ênüontrâdo§ débito§
vencidos )sto§, e ôutros com relaçào ao abaixo re{erldo.

Vâlida pülo prazo 30 ítrtDta) diae. a car'tldàô sontsÍ errôs ou ÍüsüÍ43.

NOME

OFICIO 2 PÂPELARIA LTD/\.ME

EÊIDEREÇO

:RUA GETULIO YARGAS, 9I)8 SÂLA 01

;coNFoRME BUSCA REAL|ZÂOA NA D|V§ÃO ü§ RECETTÀ E F|§CÀLIZAçÀO, ilÃO FOr
.ENCONTRADO DEETTOS REFERENTE À TAXÂ§ E ]ISPO8ÍO§ ÊI' NOiIE DE OFICIO 2:

PAPELAR1ALTD^-tiE'PoRTADoRÀDocHPJNo04.02§.?57/000í{§,ATÉAPRE§ENTEDATÂ.

FINÀLIDAD;E DÂ CÉRTIDÃO
FINS DE ONU$

Flca rec*ruado ao hlunicÍpio o dlreito de cobrar débitos quê por ventura venham a ser
constatadog em bu$caa p,rsteriora§, assirn como de efetuar ou revar lançamentos sobre fatos
geradores já ocôrridoo, Ârt igo 262 dô CTM no 0,tÍ2004, de 30/12/2004.

PARA U§O trÀ REPARTrcÂO

CERTIFICO. qipr ,r Que NÃO existem dêbitos lançados e vencidos,

Nome do contrlbuinte: Of rClO 2 PÂPELARIA LTDÂ{iliE

ASSAI.PR, O§ DE JUIHü Ê0'r9
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO E:,? í888

pRilrElRo REGTSTRO CtVtL DE NASCIMENTO E OBITOS E pRtV_ATtVO DE CASAMENTOS, |NTERDIÇÕES E TUTELAS DA COÍIíARC| DE
JOAO PESSOA

Av. {:pitácio Pessoa, '1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54U / Fax: (83) 3244-54u

http:/ 
^rww.azevedobastos.not.brE-mail: cartorio@aze'Jcdobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERV|çO DE AUTENTTCAçÃO DTGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavarcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelâs com atribuição de autenticare re ;onheceriirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtrrde de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direit, que, o documento em anexo identiÍicado individualmente em cada Código de Autenticação Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de ar.ordo com as Legislações e normas vigentesr.

DECLARO ainda que, para garantir tranr,parência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Gerar de Justiça editou o Provimento CGJPB No 00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada S,elo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticaçfr,, processada pela nossa Serventia pode ser conÍirmada e veriÍicada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do :stado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento fa2 prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA tinha
posse de um documento com as mesma, características que íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OFICIO 2 PAPELARIA
LTDA a responsabilidade, única e exclus va, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO Íoi emitida em O5/07/2019 17:O'l:11(hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2" da MP 220012001 , como tambér'q, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, pode,á ser solicitado diretamente a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-
rnail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas de ,te ato, acesse o site httpg//aglgljgital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaraçâo. 1291807

A consulta desta Declaração estará dispr,nível em nosso site até 05/07/2020 16i58:27 (hora local).

1 Código de Autentlcação Diglta!: 734 I í r5071 9í 638420243-1
'Lêgislaçõês Vigentes: Lei Federal no 3.935i94, Lei Federal no 1 0.406/2002, Medida Provisória n" 220012001 , Lei t ederal no 1 3.1 05i201 5, Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10.13212O13 e Provimento CGJ N'003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

d734Íd94t057f2d6gfe6bc05b0dl e37ecfí 99ffbd657ec87a566e935e5tr7e9db230085529fe36aa3fica674840f6992Ç3c5816a1b42d261
936efcl3Í51 Íc7a1 68b4721 98959a8cí 38ca
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'r!üei2019 Consulta Regularidade do Empregador

â3?

Voltar lnrprirxir

fâTffid[
c,â,txÊ. r*r:r"l*l"r ;À FEnERÃL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição= 04.026.7s7/oooL-os
Razão Socialprtclo 2 PAPET-ARIA LTDA ME

Endereço: RUA PRES GETULIo VARGAS / 9oB / cENTRo ASSAI - PR

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrig

Validade: L2/06/2oL9 tt/07/2ot

CeÉificação Número: 2 14736792866s0

Informação obtida em t9lO6/20L9 77:41:59

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

k

. i l.rs :llconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressaojsf
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,.ij12019 Receita Federal do Brasil

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

438

COiTiPROVANTE DE EDE
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

29/08/2000
DE

c4.026.75710001 -05
MATRIZ

rlFlClO 2 PAPELARIA LTOA

rirúLo oo esraeeLecrMENTo (NoMF- DE FAfurqstl)
I"'APEL & CIA.

PORTE

ME

.-:L\DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIOADE ECONOMICA PRINCIPAL

47,61-0-03 - Comércio va§ista dê artigos de papê!âria

DAS ATIVIOADES
,47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos nâo especificados anleriormente

E

I rz.og-o-or - Comércio varejlsta
I ,17.61-0-0í - ComóÍcio varejista
, 'i7.63-6-02 - Comércio vareJlsta

i 47.89-0-05 - Comércio varejista
i ,i7.72-5-00 - Comércio varoJlsta

i 47.89-0-01 - Comércio varejista
| ;17.42-3-0O - Comércio varellsta

de brinquedos e artigos recreativos
de livros
de artigos esportivos
dc p:odutos sanúantes domissanitários
de cosmétlcos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
de suvenires, biiuterias e ?rfnaanatos
de material elétrico
de materiais do construção em geral
de tintas e materaaas para pintura
eepecializado de equipamentos o suprimentos de informátaca
especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
especializado de eletrodomésticos e equipamentoo de áudio e vídeo
especializado de instrumentos musicais e acessórios

; 'Á.7.4+O-gg - Comórcio
i 47.41-5-00 - Comércio
\'7.51-2-Oí . Comércio

:,7.52-1-00 - Comércio
47.53-9-00 - Gomércio
,{7.56-3-00 - Comércio

varejieta
vareJista
varejieta
varejlsta
varejieta
varejlsta

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predorrinância dê produtos alimenticios - minimeÍcados,
rnercearias e armazéns
47.5+7-01 - Comércio varejista de móveis
47.4+0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
.17.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
17.81-4-00 - Comércio vrrejlsta de artigos do vestuário e acessórios
i7.5S5-0í - Comércio de tecidos

E DA NATUREZA

206-2 - Sociedade

n VARGAS
NUI\,4ERO

908
COMPLÉMENTO

SAI-A:1;

.EP
86.220.000

BAIRRO/DISTRIÍO

CENTRO ASSAI

TEI.EFOIJE

(43) ir6?-2e7e

DATA DA SITUAçÃO CADASTRAL

151051200É.

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

?ágina'.112

!TE FEDÉRATIVO (EFR)

lnrovado pela lnstrução Normativa RFB no í.863, de 27 de dezembro de 2018.

;i::itido no dia 2410612019 às 11:35:36 (data e hora de Brasília).

.. NDEREÇO

.qTlvA

UF

PR

' :r :eceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridics/C NPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 112
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Recêita Fedêral do Brasil

REPUBLTCA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRI O E DE SITUA o
CADASTRAL

I
{39

ü

. .I'LIÉ EMPRESARIAL

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

E DESCRI DAS MICAS S

47.59-8-0í . Comércio vaÍejlEta dê aíigos dê tapeçarla, coílnas e pGrsianaô
45.3G7-05 . Comárqlo a varslg do pneumâicos ê câmarasds-aÍ
47.32-6-00 . Comércio varellsta de lubrlffcântês
45.30-7-03 - Comérclo a varglo dê pêças ê acessórios novos para veículos aulomotores
45.4í-246 - Comércio a varero dê peças e acessórios novos para motocicletas e motoretas
7.8$G04. comércio varêjista dê animais vlvos ê dê artig06 e allmsntos paÍa animals d€ €stlmação
7.89-G02 . Comérclo varêjlsta de plahtas e frorês hatuhis
7.73-3-00 - comérclo vaÍejlsta de aÉigos máJicos e ortopédlcos
7.5't-2-02 . Rocarga d9 caÉuchos para êquiiramentos dê informática
2.t9-9-0í . F a3

4
4
4
4
I

EROM IN§CRDE

04.026.757/000í-05
I,iIATRIZ

DAÍA OE AAERTURA
29/08/2000

.NT tvo lEFR)

E DESCRI

206-2 - Sociedadê Em árl. Limltada

COMPLEMENÍO

SÂLA: Í;R PRES. GETULIO VARGAS

CENTRO

.NDEREÇO E TELEFONE
(43l 3262-2979

NÚMERo

908

MUNICIPIO

ASSAI PR

OÂIA DA SIÍUÂÇÀO CADÀSTRAL

15/0512004

.TTUAÇÀO ESPECIAL DATA DA SIR'AçÃO E§PECIAI

'r)rovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

:ritido no dia 24106112019 às 1l:35:36 (data e hora de Brasília). Página,212

,.lceita.fazenda.gov.br/PossoaJuÍidica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrova_Solicitacao.asp
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i-vDEit .llllICIÁF:C
JiisTf CÀ DC TRÀIsiii,r.iO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE PÉgTtOS TR.JABÀLHISTÀS

Nome: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA
(MATRIZ E EILIAIS)CNP.I: 04.026.7s7 / 000r--05

Certidão n' : 172252773/20]-9
Expedição: às 12:48:15

180 (cento e oitenta) dias, contados da dataValidade
de sua e

Certifica-se que oFICIO 2 PÀPEIJÀRIÀ IJTDÀ
(UatnfZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNP,J sob o no

04.026.757/0001-05, Não coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa no 147O/201-1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OlL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimenLos, agências ou filiais.
A aceit,ação desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
auLenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀÇÃO rUpOnrÀr[rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,fusLiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udiciais trabalhistâ.e, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei i ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

05/1,1/207e
/2
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CãRI|F|CO, a pedidc de parte interessadâ, que revendo os livros e arquivos rlt:
distrrbuiçáo de processos de FALÊNCn, CONCORDATA E RECUPERAÇÀO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sab minha guarda neste cadório, verifiquei, atá t
presente data ÂÍADÁ COÀrSfÂR contra:

PCIDER JUDIOÁRICI DO E§TADO DO PARANÁ

COMARCA DE AS§Aí

§ECRETARIA DO DISTRIBUIPCIR E ANEXCIS

Rua Bolívia, s/n - Assaí/FR - CEP: 86.220-000 - Fone: (4313f62-S71f/S712

CERflDÃO NEGATIVA

OFICIO 2 PAPELARIÀ LTDA - ME
CNPJ; 04.036.7571000I -0§

a

T-A

rtrdâ $Õrn base nos dados íomoçidos pelá pflds , tl§ qlrâ,l] f) âx

Ígrreudas e e.,rn

29 de maio de 2019
e e dou fé.
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0B§. A pregêête ceÍtid,ão ê ê,,
responsabilidade pala conferêncu
§elr§ e)(ato§ lelmÕ§.

no âto dô receb!ÍIlenlô A busça ê reelizada rxclu$wamêfiiê côrr os dâdô$
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tstosi2ols' https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovantef34129O5'191654460277

. REPÚBLICA FEDERATTVA PO BRASTL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓR]O AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV.ATTVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

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

http:/Á,rrww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not. br

DECLARAçÃO DE SERVTçO DE AUTENTTCAçÃO DTGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Regist'o Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de icão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o documento em anexo i(i:niltcado individualmente em cada Codigo de Autenticação Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e nomr rs vigentes".

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de c los os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Conegedoria Geral de Justiça editou o Provimento (;3,P8 No 00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, alsim, cada Selo Digitãl de Fiscalização Extrajr,,licial contém um código único (por exemplo: Selo Digial: A8C12345- Y
XlX2) e dessa Íorma, cada autenticação processada pela nossa Serye-nh6 Dode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço:f[tp:,i:crregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticaçáo digital do documento Íaz prova de que, na data e horà em ,lue ela foi realizada, a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que forarn reprodui:i'las na cópia autenticada, sendo da empresa OFICIO 2 PAPELARIA
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento ap,esentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2glOSt2O1g17:01:11(hora local) Jravés rto sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com oArt. 1o, 10oe seus §§ 1oe 20 daMP220012001, comotambém, c,locumentoeletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empres{ OFICIO 2 PAPELARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@azevedobastos.not.br 

:

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:i/autdigital erzevedobastos.not.br e informe o Codigo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta deía Declaração: 1260910 
,i

A consulta desta Declaraçâo estará disponível em nosso site até 29105/2020í6:59:53 (hora locat).

'Código de Autenticação Digital: 734í 2905'191654460277-1
'Legislações Vigentes: Lei Federa! n'8.935/94, Lei Federal n'10.406/2002, Medida Proüsória n" 220012001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N'003/20'14.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE D]GITAL

d734Íd94ÍO57t2d69fe6bc05bfd3f6d6fa9d1 1 fa39d6í ee7a955bb52úO66a761783d235d9'l 1 7880e4d308fbd40f6992c3c5816a1h42d261
b936afi8f50b45d97eafe23550e6356dbd7b

lGpHS
,-rrrrr;

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovanter34129051 91654460277 1t1
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Prefeitura Municipal de $apopema
PIoNEIRo po unÂNIO NO BRA§IL SUL
cNPJ - 76.167.733t[ 001-87

^,

ATESTADo DE capAcrDAnr rÉcrqrcA E coMERcrAL

Atestamos, para os devidos fins, que a emprêsâ OFICIO ?

PAPELARIA LTDA- EPP inscrita no CNPJ: A4.026.75710001-05, lnscrição Estadual no

güX736683 estabelecida a Rua Presidente Getulio Vargas, 908 sala 01 na cidade de

Assaí, Estado do Paraná. Já participou de processos Licitatórios cujo Objeto: Brinquedos,

artigos didáticos, recreativos e esportlvos, utensilios domésticos, descartáveis, perfumaría e

higiene pessoal, materiaig de limpeza, gêneros alimentício§, ferrâmêntas, equipamentos de

proteçâo individual, instrumentos musicais, móveis, produtos e equipamentos hospitalares,

eletrodomêsticos, eletroeletrônicos. equipamentos e suprimentos de informática. materiais

de expediente e artesanato, tecidos e confecçÕ€s êm geral. Tendo cumprido na íntegra cs

termos do oontrato nada constando em nossos regislros que possa desabonar seu

desempenho e con(iuta^

O presente atestado terá validade de três meses.

Sapopema,22 de abril de 2019
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Dircê ile Êdtima ti.i* otiveira
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President* Comissâo P. de Licitação
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Av. Manoel Ribas, 818 -

Fone/Fax: {43) 3548-1383 - §apopemâ - pR

!ÂÀnvsqgsssqFàqry§! b!-

t
àt
B§
hI
qE

€:

d
'ê()

i,;
R

F

o
E

z
.g
ts

,N
6
.9

-E,a
Ê

q



i z.t0412019 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovantel/341 2204 1 91 630320769

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM,I888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇOES E TUTELAS
DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1í45 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

DECLARAÇÃO Oe SERVTÇO DE AUTENTTCAÇÃO DTGTTAL

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
Êstado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de
Autenticação Digitall ou na referida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislaçoes e normas vigentess.

IIECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de
Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014,
determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização
Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticaçáo
processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do
t'ribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFICIO 2
PAPELARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que Íoram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
,locumento apresentado a este Cartório.

Êsta DECLARAÇÃO foi emitida em 221O412019 17:.07,,2O (hora tocal) através do sistema de autenticação digital do Cartório
Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 'lo, 10o e seus §§ 1" e 2o da MP 220012001, como também, o documento eletrônico
autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa
OFICIO 2 PAPELARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htp_."::7au'!çLlgital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de
Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaraçáo:1228760

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2210412020 17:05:36 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 73412204191630320769-1
'LegislaçôesVigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal no
1 3. 1 05/2015, Lei Estadual no 8.72112008, uei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N" 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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