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CERTIDÃO IIEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABAI.ITISTÀS

Nome: INKBLUE

Certidão n"
Expedi
Va I ida
de sua

SUPRIMENTOS PÀRÀ
(MATRIZ E

t6'1077]-20 / 20t9

INEORMÀTICÀ LTDÀ
EILIÀIS) CNPJ: 07.124.725/0007-30

19, às 17:37:53
9 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Púb1ico do

Ção
de

Certiflca-se que INrBLUE SITPRIMENTOS PÀRÀ INFORIIÀTICÀ LIDÀ
(I{ÀTRIZ E AILIÀIS), j.nscrito (a) no CNPJ sob o no

o7 .124 .?231OooL-3O, NÃo coNsrÀ dô Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Cêrtidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
TrabaLho, acrescentado pefa Lei n" 12.440, de 7 de julho de 20II, e
na Resolução Àdministrativa n" I4'70/207t do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto Ce 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados 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 estabe.Iecimentos, agências ou filiais-
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

IÀIEORüÀçÃO UPORTA}ITE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas cônstam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabâfho quanto às obrigaÇões
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos iudiciais trabalhlstas, inc.l-usive no concernente aos
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

êmo.Iumentos ou a recolhj-mentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados Perente o Ministér
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão\Prévia.
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PODDRJUDTCIÁRIq
E§TAIrc DO PARÀNA

COI}íABCAIE I,ONDRINA

CARTÓRIO DO DI§T§,ÜIDORE AFIEI(O§
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Ccttlllco a P§dklo tsÍÔal de pea§oa iÍrtcÍeasada q§a'

ntvÊ'ndo oÚ hrfoa do CaÉorio a ll!êu olrgo' dsb. nlo êontt

dhúribuHe e qua§uer Vera tA, COllcoR DATA,

ÊÉCUPERÂ
obrtge do( e ):

ÇÃo JUDlcl am qú íb!Üe

CERTIDÃO

t r tHo

. citadas.

======zB.pca

Crr§TAS: Ri !Ê;fS
LÍ re.$ry17 - Íô bn' t{t lRC

Lo.utrul
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https://autdigilal.azevedôba*ànot.br/tromeicoÍhprovante/2377080í 19í 611480118

REPÚALICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OA PARAíBA

CARÍÓRIO AzEVÊDO BASTOS
FI.JNDADÔ EIT í88A

PRIMEIRo REGISÍRo clvlL DE NASCIMET{TO E ÓBrOS E PRMATTVO DÊ cAsAMENTos, INTEROtçÔEs E TUTELAS oA COUARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epilácio Pessoa, 1145 BairÍo dos Estados 58030-00, João Pêssoa PB
Tê1.: (83).3244-5404 / Fãx: (83) 3244-5484

hnpT^vww.azevedobastos.not.br
E-mâil: câÍlorio@azevedot'astos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavelcánti, Oficial do Píimeiro Registro Civil de Nescimentos e Óbíos e Privalivo de Casamentos, lnterdiçóes e
Túelas com atribuição de aulenticar e lêcônheceÍ firmas da Comarcá de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

OECLARA para os devidos íins de direito que, o documento em anexo identiÍicâdo individualmentê em câda Código de Autenticaçáo Oigitêll or t,
reíerida sêquência. foiautenticádos de acordo com as Legislaçóes ê normas viqentes!. \v
OECLARO ainda que, pârã garantir transpârência e sêgúíance jurídicá de todos os alos oriundos dos respêcüvos sêíviçôs de Notas ê Rêgistros do
Eslado da ParaÍba, a Conegedoria Ge.al de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/20i4, deteÍminando a insercão de um crídigo em lodos os
atos notoíiais e registrâis. âssim, cáda Selo Oigitalde FiscalizaÉo Extrajudicial conlém um código único (por exemplo: Selo Digit l: 48C12315-
XrX2) e dessa Íôrma, câda autênticâÉo procêssada pêla nossa Seíventlâ pgCê ser conírmada e veriílcada tantas vezes quanlo for necessário
êkavés do silê do Tribunal de JustiÉ do Estado da ParaÍba, endereço hüpr/êoiregedoriâ.tjpb.jus.b/selo-digilál/

A autenticãção digital do documento íaz pÍova de que, na dala ê hora em que ela íoi realizada, a êmpresa CAIIPOS E GAVA LTOA tinha posse de
um documenlo com as mesmas caiacterístices quê Íoram reproduldas na ópia âutenticáda, sendo da empresa CA POS E GAVA LTDA a
Íesponsabilidade, única e exclusiva, f,ela idonêidade do documento apresentado a esle Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em OE/0í/2019'17:05:2,1 (horô loêal) atÍavés do sistêma dê autenticâçào digilal do Canóíio Azevêdo Bastos, dê
acordo com o AÍt. 10, 10e e seus §§ 1o e 2. da MP 2200/2001, como também. o documento elêt ônico aulenticado contendo o Ceítificado Digital do
titular do Cârtório Azevêdo Bastos, podêrá se. solicitado direlamente a empresa CAMPOS E GAVA LTDA ou ao Carlóáo pelo endeÍeço de e-mâil
aulentica@azevedobaslos.not.br

Pára informaçóes mais detalhadas deslê âto, acesse o site h.!!pslê.U.Ejg{êIgz9y9dgàaggs.!e!!Í e inÍorme o Código de Consulta desla
Declaraçáo.

Código de Consulta dêsta Dêclârâçáo: 1147706

A consultâ desla DeclarâÉo estará disponivel em nosso site até 08/0í/2020 16:,18:03 (hora local)-

'Código dê Autêntlcâção Oigital: 237708011gí61í480118'
.Legislaçôês Vlgêntêi: Lei FeOeral n" 8.935/94. Lei Federal n' lO.4O6i2OO2, Medada Provisória n' 220012001, Lei Federal no Í3.105/2015. Lei

Estâdualn" E.72112008, Lei Estadual no 10.1322013 e Proümento CGJ N'003/2014.

O referido é veadâde. dou fé

CHAVE OIGITAL

'1d734ídg4íO5 2d6gle6bco5b621b€O8beec57S373ab48€OgSê263o68ba4od2c5oo1e'164bc22d5017a9üú78e269d637aiada3o8dd4aea
a2d57 e 4 c28be7 51bí2cta460c31 44M57903fl 7
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httpsJ/âuldigitâl.azevedobastos.nol.br/home/comprovante/237708011916114801'18
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R. Cesar de Oliveira BeÍtin, 265 - Jd. San Femando - CEP: 86040-M0 - Londrinâ/PÍ - Tel: (43) 3324-2254
e.mail: inkbluê@outlook.com - CNPJ: 07.'124.72510001-30 - ICMS: 903.24848-30

s{0

A licitante INKBLUE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, através de seu representante constituído, DECLARA, para Íins do
disposto no edilal em questáo, declara, sob âs penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brâsileiro que:
) A proposta apresentada para paÍticipaÍ do Procedimento Licr'tatório em questão foi elaborada de maneira independente pelo
licitante, e o conteúdo da propostâ náo Íoi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informâdo, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do processo licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; E que não tentou, por
qualqueÍ meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participantê ou do Procedimento Licilatório da referida
licitaÉo: E que o conteúdo da proposta apresentada para pa(icipar do PÍocedimento Licitatôrio náo será. no todo ou em parte,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante ou de fato do processo licitatório antes da ad.iudicaÉo do objeto da licitação;
)Náo possui estabelecimento e propriedadê imóvel no município desla localidade:
,Concorda com as condiçóes expressas no edital;
àValidade da proposla, CondiÉes de pagamento, Gârantia e Prazo de enlrega: conforme edital;
)Dedaro que nossa empresa é microempresa optante pelo regime tributário Simples. - M.E: que sob âs sançôes administÍativâs
câbiveis ê sob as penas da lei, ser microempresa M.E nos termos da lei, náo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4o
do artigo 3o da lei Complementar no 123/06, nem mesmo sido desenquadÍada do regime tributáío nos últimos dias:
,Declaro quê na qualidade de licitante do procedimento licitatório, sob a modalidade instaurada, que recebi os documenlos e tomei
conhecimentos dê todas as inÍormações e condições locais para o cumprimento das obrigaçoes objeto da licitaÉo:
, D€dara, para fins do disposto no inciso V, do afigo 27 da Lei no 8.666i93, de 21 de junho de 1993, acÍescido pela Lei ÍP' .--
9.85,1/1999, de 27 de outubío de í999, que não êmprega ÍnenoÍ de 18 (dêzoito) anos em trabalho notumo, pêriroGo e iÍLsalubre e ÍÉo

^rmpÍega ,nenoÍ de 16 (dezesseis) anos- A eÍnprêsa eslá ciefltê de quê o desarmpÍimento do disposlo acima durante a v(Éncia do
Jmüato acaÍÍdará em rescisão desle, conÍoÍme detemina à Lei no 9.834/!)9 ê o inciso V do aÍtigo í3 do decÍeto no 3.5915/20@. E que
a empresa sê enconta em situaÉo regular perànte o Ministério do TÍabalho, no quê se refêre à obseÍvância do dispoeto no inc*io
XXXII do aÍtigo 7ô da Const'luiÉo Federal.
)Hara, sob 6 pen6 da lei, quê inêxis.te fato impedlirro paftl licitar ê @ÍrtÍataÍ com a AdministraÉo, coníoÍme Lei Esladual n.o---
í0.218, de 12 de íeveÍeiro de 1.999.; nem mesmo dedaradâ inidônea psra l'ritar ou @ntdar corn o poder publico:
tDec{aramos, em coníormidade com o disposto no Art.40, lnc. Ml. Da Lei no 10.520,D2, estarmos aptos a cumprir plenamente todos
os requisitos exigidos no êdital que rege o certame e, entregam juntamenle com o prêsenle, os envelopês contêndo proposta de
preços e documentaÉes hâbilitatóriâs.
)Declaro que nos preços pÍopostos encontram-se incluídos todos os tributos, encaÍgos sociais, frete atê o destino e quaisquer outros
ônus que por ventura possam recair sobre o fomecimento do obieto dâ presente licitaÉo;
) Atende as regras de sustentabilidade ambiental deÍinidas pela lnstrução Normativa 1/20'10;
, Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidadê com as obrigaçóes assumidas, todas as
condiçôes de habilitaÉo e qualificaÉo exigidas na licitação;
) Temos conhecimenlo e submêlemo-nos ao disposto na Lei no 8,078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao edital e
ânêxo do refêrido certamê, Íealizado por essa municipalidade e estamos aptos a emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
, Declârâ, sob as penâs impostas pelo Decreto no 7.89A13, que conhece o Sistema de Registro de Preços e concorda com as
mesmas.
t Declara que êstá plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, reÍerente ao pregão presencial em
questáo, nas quantidades e nos prazos previstos, bem como a qualidade dos produlos oferlados:
) Dêclara, sob as penas da Lei, para os fns requeÍidos no inciso lll, do artigo 9' da Lei Fêderal n' 8.666, de 21 de junho de 1993,7r
que não lêm em seu quadro dô empregados, servidores públicos da coÍúratânte exercendo fungóes de geêncja, adminiíração ou

^tomâda de decisão, bêm coíno sócios, gerentes ou diretores que sejam pârentes eÍn linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiÍo grau, indusive, de membÍos ou sêÍvidores do Poder Executivo Municipal.
à Compromelemo-nos a repassar na proporção conespondente. evêntuais reduções de preços decorrentes de mudanças de
allquotas de impostos incidentes sobre o íornecimento do objeto, em funÉo de alterações na legislaÉo pertinente, durante a vigência

do ContÍato;
à Declâramos, que o proponente não se enconlra em débito com fornecimento de materiais e/ou serviços para com esse órgão
públicoi
, Renuncio ao direito de interpor recurso e a todos os meios cabiveis para a reaÍgumêntação de qualquer razão, quanto à fase de

habilitaÉo da licitaÉo;
) Declàramos, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificaçáo ou que compromelâm a idoneidâde da proponente

nos teÍmos do Artigo 32, paÍágÍaÍo 2o, e Artigo 97 de Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que não esteia

cumprindo pena de suspensão temporáÍia em participar de licitaÉo e imp€dimento de contratar com a AdministraÉo Pública ou,

aindà, a pena de declaraçáo de inidoneidade para licitar ou conlrâtaÍ com a Administração Pública, nos lermos dos incisos lll e lv,i]

ambos do art.87 da Lei n'8.666/93. l-t
) Acato integralmente qualquer decisão pelo licitiadoí quanto à qualific€ção apenas das proponentes que hajam .alendido à{
condiçóes est;belecidas e demonstrêm integral possibilidade de fomecer os produtos e adjudicaÉo obieto do presente edital; . . \
)Deélaro, que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográrico ou eletrÔnico (inclusive lnlemet),

coÍTespondem fielmenle aos seus originais, assim como as Fssinaturas apostas em todos os documenlos originais ou cópias,

corrêspondem à autentics rubrica dos signatários.
) Que está plenamente ciênte do teor e da extensão desta

Por ser veÍdade, Íirmamos a presente declaração

e que detêm plenos poderes e inÍormâçôes para fi

ao edital no
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PODER JUDICúRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCADE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBTIIDOR E ANEXOS

Âry
***

Enrpregados IuÍ.nteotados
Âna Paula Tristâo
Lourival Daleluaai

Edeíilsor Dodsete MacÍi
IwÊdci Büeao MoÉe3

Oz€:s Pinhcio de ca€s
Iylrrtâ Itocha

il't-*r"

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre açôes supra citadas.

CUSTAS: R§ 32,73
Lei 19.80rí8 - Í.b X/l - 141 VRC x 0,211 + 10%

O referido é

Londri

BUIDOR
Eucno fuloraes

JurarÍEntado

DoreW
JuÍaoentad'

//

Ía{ Â1u

, 11 de Fevereiro de 2019.

Av. Duque de Caxias,689 - Jd. Mazei - CEP 86.01$902 - LôndÍine-Pâ'âhá

CERTIDÃO
Ft. 001/001

CertiÍico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido
distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNC|A, CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDtCIAL e EXTRAJUD:lO|AL alguma em que Íosse
obrig ad o (a):
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BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

I EJ i, CERTIDAO

iIINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fdzenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNÁO

Nome: 3D COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE LIMPEZA LÍDAJ
CNPJ: 28.330.790/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever quaisquer dívidas de
responsabilidade do su.jeito passivo acima identiÍcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Oívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esla certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente fedeÍativo, para
todos os órgâos 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 parágraío único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199'1.

A aceitaÉo desta certidão eslá condicionada à verificeção de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.govbe ou <http:/ Ívww.pgfn.gov.bÊ.

Certidáo em gratu nte com base na PoÍtaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014
Emitida 53:39 do a2011112018 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 'í 9.
Código de ntrole certidão: 4937.0376.841 D.E93E
Qualquer emenda invalidará este documento.

Nova Consulta -E p*."*'.;o'n"
fl p"'! i-pl"É;o
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Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N" 019459520-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 28.330.790/000í -92
Nome: 3D COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE LIMPEZA LTDA

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

Válida 10612019 - ornecimento Gratuito

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

914
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Enltu vir, ll,toÍ161 Pútlié lO7/U?.Í419 11:1121)

\§-
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registÍados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existiÍ pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
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0710212019 Site OÍicial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Londrina

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadaçáo - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO DE REGULARIDADE ESPECíTICI OO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS
- lss

7 t2019
Válida por a contar da data da expedição

Certificamos que não débito(s) vencido(s) correspondente(s) a lmpostos,
laxas, Contribuição de Melhoria e Outros, do Cadastro Mobiliário, bem como inexiste
Dívida Ativa, com relaçâo ao abaixo referido:

Nome / Razão Social
3D COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE LIMPEZA LTDA - ME
CPF / CNPJ lnscriçáo Municipal
28330790000192 CMC 2365910
Situação Cadastral
ATIVO

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores
já ocorridos.

Finalidade da certidão: Para fins de direito

Obs: Vedada a sua utilização para fins licitatórios.

Londri , 07 de fevereiro de 201

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na inte
no endereço <httpJ/www.londrina.pr.gov.br>

Código Validador
6WSOKl3KVOX5

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3o do Decreto No 640i15.
Modelo aprovado pela Portaria n" 002/201s/GAB/SMF.

315

V*

0 (cento e vinte) di
N'íí9'l

http:/toâmr.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper& view=wÍapper&ltemid=1 1 14 1tl
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CAIXA ECONÔMICA FEOERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28330790/0001-92
RAZãO SOC|AI: 3D COMER VAREJ DE MAT ELETR DE UMP LTDA

Endereco: RUA PROFESSOR SAMUEL MOURA N510 / IUDITH / LONDRINA / PR /- 86061-060

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

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

Validade: tO/OZl2019

CeÉificação Número3 2019021016020721 189988

lnformação obtida em l2/O2/2O19, às 09:16;24.

rr/03l20r
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A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Coníra os dados de ldentificaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo câdastral.

A informação sobre o porte que consta nestê comprovante ê a dêclarada pelo conlribuinte.

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 12/02/2019 às 08:47:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURíDICA

ÍlÍuro oo EsÍAsELEcrMEr,iro (NoME oE FANTAS|a) PORTE

ME

GOE DÀÀTIVIDÀOE ECO

47.89.0.05 - Comércio va ista dê saneanteg domissaniÉrios

cóorco E DEscRrçÃo DAs anvrDADEs EcoNôMtcAs sEcuNDÀRras
33.14-ru7 - Manutsnção e reparaçào do máquinas e ap6relhos de íefrigêração o vontilsção parE u3o lndustÍial I
comgrcial
t17.72-So0 - ComéÍcio vaÍsilsta de co6méúcos, produtos de pêrfumaria e do higlono po3soal
47.57-1{0 - Comárcio vareiista espêcializâdo de peças e acêssóÍios para aparolhG 9lgtroel9tsônicos para uso
domástico, orc€to inÍormática e comunicaÇão
t17.53-9.00 - ComéÍcio varejista espscializadg d9 eletÍodomésticos ê equipamontos dg áudio I vldao
47,6í{.03 - Comárcio varoiista dê aÍtigos de papelaria

E DESÇ OA NATUREZÂ

206.2 - Sociedade E Limitada

LOGRÂOOURO

R MANOEL CARLOS FERRAZ OE ALMEIDA
NUMERO

500
COMPLEMENTO

cÉP

86.073680
BAIRRO/D'S'IRITO

JAROIM IMPERIO DO SOL
MUNICIPIO

LONORINA PR

ENoEREÇo ELEÍRôNrco
SERUMP@SERLIMP.COM,BR

TELEFONE

(43) 3357{557

ENÍE FEOERATIVO VEL (EFR)

ATIVA

IIW-oEsrÍuaÇÀocaDAsÍRÂL

oara oÂ srÍu çÃo cAoAsrRÁL
o3loü12017

SIIUAçÃO ESPECIAL oATA DA stÍuAçÃo ESPECIAL

DAÍA OE AEERÍUR,{

03r08r2017
ERO DE INSC

28.330.790/000t-92
MÂTRIZ

COMPROVANTE DE INSC o
CADASTRAL

O E DE SITUA

3D COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE UMPEZA LTDA
NOME EMPRESARIAL

w

Consulta QSA / Capital Social lwt"'-i

\
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PODER JUDICIÁRIO
.]USTI ÇÀ DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIJHISTÀS

Nome: 3D COMERCÍO VAREJTSTA DE MATERIATS ELETRICOS E DE LIMPEZA
LTDA

(MATRTZ E FILIAIS )

cNP,f : 28 .33O .790 / O00:.-92
Certidão n': 1 09 L/20]-9

, às 09 t]-9:47
- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Expedição:
Val idade :

de sua exp

Certifica-se que 3D COIíERCIO VÀREJISTÀ DE IÀTERIÀIS ELETRICOS E DE

LIIíPEZÀI,TDÀ
(IíATRIZ E FILrÀIS) , inscríto (a) no CNPü sob o

n" 2 8 . 3 3 o . 7 9 o / O o o 1- 9 2 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhi stsas .

Cert.idão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescent.ado pela L,ei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução AdminÍstrativa n" L47o/20]-L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agoslo de 2011.
os dados constantes desta certidão são de re sponsabi f idade dos
Tribunais do Trabalho e esEão atsualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica. a Certidão aEesta a empresa em relação
a todos os seus estabelec iment.os, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auEenticidade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na
InterneE (http: / /www. tst. j us. br) .

Certidão enitida grat.uit.ament.e.

INFOR!{AçÃO IMPORTÀNrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas cons
necessários à identificação das pessoas naEurais
inadimplentes perante a .TusEiça do Trabafho quanto
estabeLecidas em sentença condenatória t.ransitada em

os ado

às obrig
j uríd ca

oe
j ulga oue

acordos judiciais trabalhistas, incLusive no concernente ao
recolhimentog previdenciários, a honorários, a custas,
emolumentos ou a recolhimentos det.erminados em Lei; ou decorrente
de execução de acordos firmados perante o Mi.nistério Púb1ico d
Trabal,ho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Comércio Varejista dê Materiais Elétricos e de Limpeza Ltda. _ ME

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRTMENTO AS NORÍTAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO ÍúENOR (ART. 70, lNC. XXXil DA CF)

Pregão PÍêsencial No 1/20'19 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa 3D Comércio Varejista de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME,
inscrita no CNPJ n'28.330.790/0001-92, por inteÍmédio de seu representante legal o
Sr. Sérgio Antônio Perassolli, portador da RG no 4.220.337-8 e do CPF no
556.435.409-59, 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 í 999, 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.

Londrina, 21 de Fevereiro de 20í9

sta de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME
o Perassolli

(Representante Legal)
Cargo: Gerente Comercial
RG: 4.220.337-8
CPF: 556.435.409-59

Eriár,o,!?pl?gsi-ez
,o?ff,§33#B'JL',,h3:i'l[T."

_ 
Hua Manc€! C3rtos Fenaz oe Álinei,Ca, 500I CÊp BStT:-6scl- r-oruóÉr-l,l.a 

"n J

Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida, 500 - CEp g607

Fone: 43 3378-8560
Londrina - paraná
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Comércio Varejista de MateÍiais Elétricos e de Limpeza ttda. - ME

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Prêgão Presencial No í/20í9 - SRP

A empresa 3D Comércio Varejista de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME,
inscrita no CNPJ n" 28.330.790/0001-92, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade
de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No
1/20í9 §RP, 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 expressão da verdade, firmamos o presente

Londrina, 2'l de Fevereiro de 2019

de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME
rassolli

(Representante Legal)
Cargo: Gerente Comercial
RG: 4.220.337-8
CPF: 556.435.409-59

[7a. 
Q so. z go/ccn 

1 -§iZl
907s7414_ss

lo corrtÉacro vnneJtsTA DE ÍrtATERtAts
ELÊTRICOS E DE LIMPEA LTDA

Rua Maooel Carlos Femz de Alneila, 500

L JcÊP 8Ê973680
LONDRINA _ PR

Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida, 500 - CEp 86073
Fone: 43 3328-9560
Londrina - paraná
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/ Comércio Varejista de MateÍiais Elétricos e de Limpeza Ltda. - ME

DECLARAÇÃO DE FATOS ITUIPEDITIVOS
Pregão Presencial No 1/20í9 - SRP

A empresa 3D Comércio Varejista de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME,
inscrita no CNPJ n" 28.330.790/000'l-92, Declaramos, na qualidade de
PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencaal No í/20í9 - SRP, sob as penalidades
legais, que não ocorÍeu fato superveniente impeditivo do habilitar-nos para a
presente licitação.

Londrina, 21 de Fevereiro de 2019.

de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME
rassolli

(Representante Legal)
Cargo: Gerente Comercial
RG: 4.220.337-8
CPF: 556.435.409-59

Et13,oorg,pp,,r^Hl-ez
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Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida, S0O - CEp 96073-6g0
Fone: 43 3378-8560
Londrina - paranáu*
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Comércio Varejista dê MateÍiais Elétricos e de Limpeza [tda. - ME

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
Pregão Presêncial No í/20í9 - SRP

A empresa 3D Comércio Varejista de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME,
inscrita no CNPJ n'28.330.790/0001-92, por intermédio de seu representante legal o
Sr. Sérgio Antônio Perassolli, portador da RG no 4.220.337-8 e do CPF no

556.435.409-59, OECLARA, para efeito de participação no processo licitatório Pregão
Presencial No 1/20í9, 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 servidores, quer sejam
de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros
ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do
Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Londrina, 2"1 de Fevereiro de 2019

sta de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME
to Perassolli

(Representante Legal)
Cargo: Gerente Comercial
RG:4.220.337-8
CPF: 556.435.409-59
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Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida, 500 - CEp 96073-6g0
Fone: 43 3378-8560
Londrina - paraná
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ENVELoPE Ne 02 - unsruraçÃo'
:o connÉncto vAREJtsrA DE MATERIRIS elÉrRtcos E DE

LIMPEZA LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA MANOEL CARLOS FERRAZ DE ALMEIDA,500
pneeÃo PRESENcTAL N' U2019

utlí t§ rt0vA SI, BARBARA, í{
CEt CCN

or,'v'c:|.o Nr
]-Í;1 .I (.,(,i,1\1,ÍE

T.JMAOÁ úÉ aeLÇC
EGÂO

ATA

il
§t

1



SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

sotução 15 4
Avenida: XV de Novembro ne85, Centro - Cornélio Procópio/PR - CEP: 86.300{00

CNPJ: 25.048.205/0001-78
lnscrição Estâdual: 907.2469Ê55

Telefone: (43)3523{529

DOCUMENTOS DE
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 019412353-68

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 identiÍicado,
nesta data.

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

^ 
natureza tributária e não tributária, bem descumprimento de obrigaçôes tributárias acessórias.

Válida até ornecimento Gratuito

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

:i l.r

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 25.048.205/000í -78
Nome: SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA. EIRELI - ME
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$i6Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÊLIO PROCÓPIO

SECRETARIA DE FINANçAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

Data:08/022019'l

Número

453 0191

SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - EIRELI - ME CNPJ: 25048205000178

Aviso

Sem débitos pendentes até a presênte data

Comprovação Junto à Finalidade

^ Mensage,

Certificamos que até a presênte data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserya o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidão.

lnscrição

Conlribuinte: sUPRA AcESSÔRIoS DÉ INFoRMAÍICA - EIRELI . ME
Endereço: Avenida xV DÉ NOVEMBRO, 85 - Bâino CENTRO - Compl. SUBSOLO - CEP 86.30G.000

Código de Controle

CWCOSFUSNYVYTOGl

Comélio Procópio (PR), 08 de Fevereiro de 2019

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado

av. Nlilas G€ral3, 3Ol - CênlÍo
csÍÉto P!§cópb (FR), cÉP: 863O0Om - Fo{E:433620E0@

Página 1 de I
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BRAsIL Acesso à infoímação

Emissão dê 2ã via de Cêrtidão

Pârticipe ' serviços Legislaçáo

:j t.'l
Canaisfe Eeceitakderal

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionai

cERTIDÃo posllvA coM EFEtros DE NEGATIvA oe oÉatros RELATlvos Aos rRtBUTos
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNÉo

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobra!- e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado 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, de 25 de outubro de í966 -
Código Tributáriô Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para fins de certiÍicação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. náo 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 certidão 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 situação do
sujeito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. l1 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicaonada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://rfb.gov be ou <http://uwwpgfn. gov. br>.

Certidão em mente com base na Portaria Conjrrnta RFB/PGFN n" 1 .751, de 211012014
Emitida à dia 06/09/2018 <hora e data dê Brasília>
Válida a
Código d certidáo: 11 28.1 BAA.C1AE.0DA4
Qualquer ra emenda invalidará este documento

Observaçóes RFB:
parceiar,entc sir:,pies iacl,--.ial - r,aic,-ia 3liCl /2tl;3 - recolhida em 10/
OB/2A13 - l-,AS - 13/2a).E,)4/2:,118,1'./2A'Z - REJOI,HIDÀ EM Al/AB/2078

\

Nova Cons,.,lta rI PrÊpàràr piginô

s
01 .29

5/03i2019
Ie

http://servicos.receita.fazenda.goúhr/servicos/certidao/CNDCcnjuntaSegViâ/RêsuliâdoSegvis.asp?Orig
b+^"-

emrÉllpo=1 ANI=250a8205000178&Se... 1/í

Nome: SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA . EIRELI
CNPJ: 25.048.2051000í -78



CI,IxA
Certilicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãol 2so482os/oo01-78
Razão Social: suPRA ACESSoRIos DE INFoRMATICA ,r*ar, ,a /
Nomê Fantasaa:soLUcAo
Endereço: AV xV DE NoVEMBRo 85 SUBSoLO / CENTRO / coRNELIo PRocoPIo

/ PR / 86300-000

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

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

Validade: 27/O1/2O79 a s/02/2or9

Certificação Número: 201 0391438449700

Informação obtida em 14/02/2079, às 11:24:51.

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

11t02t2019 httssl/consulta-crí.caixa.gov.bÍ/EmpÍesa/CrÍlcrÍFgeCFSlmprimirPapel.asp

EET@
9i8

\

.\_/

httss/consutM.caixâ.gov.bÍ€mpÍesa/CÍÍlo.íFgeCFSlmpíimiÍPapel.asp w* 1t1
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O7lO1,fZ$9 ComprovaÍúe de ln6criÉo ê dê Situação Cada8tal

' Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral

Contribulnte,

ConÍra os dados de ldenüfcação da Pessoâ Jurídica e, se houver qualque[ divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo c€dastral.

A informâçáo sobre o porte que consta neste @mprovante é a declaradâ pelo conúibuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

9i9

25.0ila.20í0ml-78
i,ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE STTUA
CADASTRAL 21t0612016

SUPRÂ ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI

de informálicâêsi

E

47,51-2-O'l - Comércio i2âdo dê

DÂTA DÀ SI ESPEOAL

esatl
E

Limitada de Natureza Em23G5 - Em lndividualde

TiTULO DO ESÍISELECãIENTO NOTE O€ FANÍASLA)

SOLUCÂO
POATE

iTE

É 5E

14.t3-4{r2 - CoríêcÉo, sob medida, dê roupas profissionâis
í a.í 34-{rl - lmpres-sáo de material paÍa uso puH'tniüirio
18.í3{-99 - lmpr6sáo dê matêlid paÍa outo6 usos
1 8.22449 - Sêrviçc de acabamentos gÍáÍcos, excêto encadeÍnação e plesüíicaçào
25,li{}{rc - Fabricação de e.trutura3 metálicas
25.1 2{.{x) - Fábricãção dê eáquãdrias dê metd
25.42,O{X} - F.bric4tu de ertigc dê sêrralhâia, êxceto esquadrie-s
rl32l -5-00 - lmtalação e marutenÉo êlÉbica
/.3.3o-{-Ot - sêrviçG dê Íintura de editÍcio6 etn geÍal
,|il.9}1 {X, - obras de alvenaria
4639.74í - ComéÍcio elecadbtâ dê produto6 alimêrflcios em gêlal
,46,,1ô{}{12 - ConÉrcio atacsdista de prcdutos dê higienê pessoal
46.,as+(E - corÉacio atacadisb de produtos dê higiene, limpêza e consêÍvação domiciliaÍ
{6-4S4-S - Comércio atacadista de oulro6 êquipamentos e adigos de uro pêssoâl ê do.nêlico náo BpêciÍicâdoc
anteriofmê e
,17.2/LS.ü) - Comércio vaÍejistá dê hortifruügranjeiÍG
47.4í-5{x) - comércio valeji6tâ de tintãs e mâteriais paía pintura
,t7-,12-3.{E - Comércio vaÍeJista de rnâte.iâl elélrico
ií7,44{L9O - CoÍrÉrcio varejista dê malêrials de c!.rstsução ern geral
,a?.5í-2{2 - Recarga de caÍtuchos para equipámênto3 de inÍoÍmática
,17.52-'t{0 - coméÍcio de ut de teletonia e comu

LOGRÁDOURO

AV XV OE NOVEMBRO
COMPL€JúENTO

SUBSOLO

BÁIRRO/DIS'RITO

CENTRO

ENO€R€çO ELEÍFOllCO
MARCOSCLOSS@HOTMAILCOiT{

86.300{00
MUNtciPto

CORNELIO PROCOPIO

TELEFONE

43 960t3094

EMÍE FEEF nvô RasPoNsE GR)
,q.

,$ruÀcáotiDÁsrR^r
arrul I

\99É srru ÇÂocÂD sÍFA

oÀTA DA s[uÀÇlo cÁDÂsÍRÀL
21t06t2016

stTUAÇÁo EsPECxÂ!

Aprovado pela lnstruÉo Normatjva RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 07/0í120í9 às 15:03:20 (data e hora de Brasília).

85

PR

httslr\av/w.,eceita.Íazenda.gov.br/PessoaJuddca/CNPJ/cnpjÍeva/Cnpieva_SoÍcitacao.asp

Páginâ: í/3
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07 t01t20t9 Compiovánte dê ln6criçáo e de Situação Cadâsúal

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

5 ju

NLIMERO OE INSCflçÀO
25.0i18.20í0ü)í -78
i,ATRIZ

coMpRovANTE oe tNscruçÃo E oE slruAçÀo
CADASTRAL

OATA OE ÀAERTURÂ

211Émt6

Oí\TE EMPRESÁRIIJ.

SUPRA ACESSORIOS DE INFORI'ATICA - EIRELI

DESCRi OAS ÀTIVIDADES s
i47.53§40 - Comérció vareiirtâ êspecializado de elêtrodomésticG e êquipamêntos de áudio ê vÍdeo
1?.51-741 - Comício vareji3ta de móvd5
47.5W)2 - come.cio vârêJisla dê artircs dê armarinho
.a7.5g5.O3 - comeÍciô vârêiista dê ârtigo3 dê camâ, mêsá ê banho
.a7.563{x} - conÉrcio varêjista espêcializ.do de inltrumêntos musicais ê ecêssóric
47.57-t{0 - CoÍÉ.cio vareji3ta êsp€cidizado dê pêçê ê acêss(iios para aparelhc detrodetsônicos parã uso
donÉstico, exc.b intormática ê cdnunicaçào
47.594{1 - cohércio vâ,êjista dê ãÉigos de tâpêçaria cortina e pêrsianas
47.59+99 - Comé.cio vaÍejista de outros âdgos de uso pêssoal e doméstico não espccificados anbdormêntê
,17.614-01 - Cohércio varêjistâ de livros
47.61 ,&.(x, - ComéÍcio vaÍêjista de arligos dê papêlaria
47.636{1 - comêrclo varcjista dê bdnqucdoa ê adigos recrêâtvo6
47.63602 - CoÍrÉrcio vâÍêji3ta dê artigcr ê3porlivos
/i7,63dx} - CoÍrÉrcio valêjista de bicidetas e tllciclos; peças e acessórios
/í7.81 {{D - Colnércio vârgistâ de artigoê do vê3tuÍio e acêsBríio3
ilg.3&2{2 - Trarsportê rodoviíio de caiga, êxcêto produto6 pêíigoso6 e hudâhças, intermunicipal, intêle5ladual e
inlêíneional

-§Ol - Ilêsênvolvimênto dê progEmas de computâdoÍ sob encotnêhdâ
i2.04{Lü} - Consultoria em tecnologia da infolmação
62.091.{X} - Suporte técnico, manutenção e outÍoc sêrviçG êm têcnologia da informaçâo
8í .29O-{}O - Atividad.s dê limpezâ nào Bpêcificâdas áhteriorríentê
62.199-01 -

E OES

23G5 - E lhdividuâldê lidâde Limitada Naturezâ Em I

LOGÊADOURO

AV XV DE NOVEMBRO
COMPLEMEMIO

SUBSOLO

ESPEqAT

Aprovado pela lnstruÉo Normaüva RFB n' 1.634, de 06 de maio dê 2016.

Emitido no dia 07101/20í9 às 15:03:20 (date e horâ de BrasÍlia).

NU ERO

85

TELEFOI1E

(zt3) 96093094

o ra oa struÀÇáo EsPEqÁt-

Página: Z3

CEP

E6.300{)0
SAtRROrlr§rt{TO
CENTRO

úúNidPro
CORNELIO PROCOPIO

ENDEREÇO

MARCOS
co

OTMAIL.COM

EÚIE.fEIEAÀ]NVO RESPONSÁVEI (EFR)

oÀr oa struaÇÃo caDAsrRâr-
2t106/20í 6

PR

htDJ^M^,vr.rccêita.Íazênda.gov.br/Pê6soaJuridca/CNPJ/olpirêva/cnpjreva-Solicitacao.a6p
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07 to1Do19 Comprovante de lnscdçáo e de SitlaÉo Cadastral

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

9j1

N[ÀitERo oE lNsôÍ{çÀo
25.044.mí000't -78
I'ATRIZ

COMPROVA TE OE INSCR|çÂO E DE SITUAçÀO
CADASTRAL

DAÍA OE ÂEERÍURÁ

z't t06t2016

NOMÊ ET'PRESÁAru
SUPRA ACESSORIOS DE INFORiTATICA - EIREU

cAGo E o€scarçÀo o^s ATtvtoaDEs €cor{êaícÂs sEcUNoÀF[s
E5.996{X} - Írénâmeflto êm inÍormáücâ
95.í14{0 - Reparâção e mãnuGnção de codrputadores e de equlpamêntoô periférico§
95.í 26{X} - RêparaÉo e manuteflçáo de êquipamentos dê comunicaçáo
95.2í §{D - Rêparaçãlo e manutlnçáo dê cquipamêntos dêtrodêtrônicoo de u-so pêssoal ê domé6üco

EN-TE FEOERÀTIVO GFR)

E qca
230-5 - lndividual dê lidade Limit3da Náturêza E

LOGRÂDOURO

ÂV XV DE NOVEMBRO
NI,IIERO

85
COMPLEMENTO

SUBSOLO

CEP

86.300400
BAIRRO/DISTRIÍO
CENTRO

MUNICiPIO

CORNEUO PROCOPIO PR

ENOEEEÇO ETEÍRÔ{CO
ARCOSCLOSS@HOTMA|L.COill

slÍuaÇÁoEsPEclÁt

IELEFONE

{43) S6093094

DÁTA OA S

21/0ô,/20J6

OATA OA STTUAÇÁO ESPEC]ÀL

Aprovado pela lnstruÉo NoÍmaüva RFB n' 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 070í12019 às 15:03:20 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltârr ___-J

A RFB agradece a sua üsite. Pare informeçóes sobre políticâ de privacidade e uso, cllqqe_xqui.
Atualize sua pjgina

Págine: 3/3

j L PÍlpsrEr Páoin.
.--__, PlÍt lítTÍ!3úo

httsJlwww.rcceita.Íazênda.gov.br/PessoaluÍidica/CNPJ/cnpjreva,icnpjreva_Solicita6ao.a6p
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Página l de 1

PODER JÜDICIARIO
JUSTTÇÀ DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

-/-NomE: SUPRA ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNP.J: 25.048.205lOOO].-78

Certidão n" : 163468140/2078
Expedi
Val ida
de sua

Ção: 1 às 16:22:51
180 (cento e oitenta) dias, contados da dat.ade: 28/ 05 / 2079

diÇão.

Certifica-se que supRÀ ÀcBssoRros DE TNFoRDíÀTrcÀ - BrREIrr
(líÀTRIz E FIIJIÀIS) , inscrito (a) no CNP., sob o n"

25.048.205/000L-78, NÃo CossTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no arE. 642-L da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1-2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na ResoluÇão Administrat.iva n' 7470/2077 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aE.ualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à datsa da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a CerLidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de ns,ua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do rrabalho\na
Internet (http: //www.tst. jus.br). Ç'\
Cert.ldão emitida gratuiEamente. \

r§roRltÀçÀo rtíPoRTÀr[fE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perantse a Justsj.ça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

inclusive no concernente aos
a honorários, a cus

emolument.os ou a recolhimenEos determinados em lei, ou de rre

acordos j udiciais trabalhistas,
recolhimentos previdenciários,

de execução de acordos f j.rmados perantse o Minj,stsério P

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

es
lico o

b/*
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nEPÚBLICA TEDERATTyâ Do BRÂ§IL
E§TÁDOI)OPÂRÂNÁ

coi{ARcÁ DE conxúlro pnocópro
^. 

cARTORto DtsTRtautooR & AN8(os^T"lff.illiã##I;:H* ,*."oáXJl*L,,..*
JURATE TT DO

ALEXANDRE AIVES FERREIRA

cerrinco, 
" 
*r"::f*:#ff:::

de disrribuíçâo de FALÉN. ,o i.ôffi ÉRffã:ü J,f,f,;tsiH^y.l§;'ilffi
ffigff neste cartório, rreri&uei NÀõ õõisrAR nenhurnregisrroemsnÍlâ-

supRA AcEssoRtos DE tNFoRtrATIcÁ - EtRELt _inscrita no cNpJ no 25.Ola.2ggo00í-7g, estalerecida nesta cüade e comarca deffH?-ffiiJ",:ru*mHlf ;";iffi ;',*ndidoenhe"po.u.,rlãl-

ItEtII ilI
PcoRNÉLIo

CAêTÓRTo Do
DrsrsraUfDoR e aúexos

I nal Co bo r<j: ers Íâü -: íler
Lngrrlrr«tor € AÊc!-s

Av. Sâslc§ tn:r:Ênl. i],i1

PodâÍ JldlciÉrio

INAI-DO ERS MUELLER

Custas * Rs _12, ?3
Página 0001/0001

)

Jâneiro de 20i923 dê

W*

(_/

\

fi

I

G





LJ

cÂRroRto DISTRIBUIOOR S ANÊXOSÂ\€NloA SANTOS DU[rot{T, 81t - cE IROCORNÊUO PROCÓPtO/PR 863{§{00

ERÀTIVÂ PO SRASTL
DoPARÁNÁ

nr conxÉr,ro

HERS MUELTER

PRocópro
TITULÀR

lÍ{ALDo BOECI|€RS nu€rrER
JUi^xElrTroo

AI.€XAffiEÂLIAS TERNERA

CAT'ED

srr**:m-,"^nsF#,,Hã#kz*n jxffi"x,,iír
SUPRÀ ÂCE§§ORIOS DE'XTONHIN CO -',*,, /

llffi- tff*, [:,Í"1 10 
5 noo 1 -t s,*" **r, Í]esrâ cidade e comarca deb e os úrtimos 20 anos,*Tffff' no perÍodo compreendido enbe a prÊsente da-

PâderJsffirio
câBTÔ*rc Bo

ilsTRlAUl§OA Ê âxÊxc§
lnatdo êo*§xr: frlü.iEr

Dittibãido. € Ânaxo3

Âv. Ssnt*s ,r|.'nanl. 811

cÊP 8430&000 -r* I

Custas - R$ 32, ?3
Páglnã O0O 1/0001

23 de Janeiro dê 2019
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28t01/2019 hftps://autdigilal.azevedobastos.not.br/home/comprovante/64,l22E01190946290089

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓruO AZEVÊDO BASTOS

"*,*.,*o ".r.r*o cML DE NAscrirEr{ro , or,ro" . 
"[VlfltBorEtlt"TrE*ros, 

rNrERDrçÕEs E rurELAs DA corrÂRcA DE JoÃo
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairm dos Estâdos 5803Í100. João Pessoa PB
Íel: (A3) 3244-54U lFax: (83) 3214-51U

http:/Âtflítt.azevedobastos.not.bÍ
E-mâil: cártorio@azevedobastos.not.br

DECLARÂçÃO DE SERVIçO DE AUTEI{TICAçÃO DIGITAL

O Bel- Válber Azevêdo de Mirànda Cavalcanli, Oficial do Primeiro Regisao Ciül de Nascimentos e Óbitos e Privaüvo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com ãtÍibuição de aúenticaÍ e rcconhecêr firmâs da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em üÉude de Lei, etc...

DECLARA para os deüdos fns de direito que, o docJmento êm anêxo idêntifcâdo indiüdualmente em @da 6diga de Aulenticaçáo Digitall ou na
reÍedda sequência, foi aúenlicados de acordo com as LegislaÉes e normas ügentes..

DECLARO ainda que, para garantir transpaÉncia ê segurança juÍidica de todos os atos oíiundos dos respedivos seNiços dê Notâs e Registros do

^Estado da Paraiba, a CorÍegedoÍia Geral de Juíiça editou o Proümento CGJPB N'003/2014, determinando a insêrÉo de um ódigo em todos os atos

^otoriais e registrais, assim] cada Selo Digital de Fiscalizaçáo EÍrajudicial contém um ódigo único (por exemplo:'Sero Digú'úrr; 
-aeCtZSlS-XtXZ1 

e
,/essa forma, cada autenticaçáo processada pela nossa Sêrventia pode sêl confirmada ê vêrifi@da tantas vezês quanto for necesúrio afavés do site
do TÍibunalde Jusüça do Eslado dâ Paraíba, endeÍeço http/corregedoria.qpbjus.br/selcdigital/

A autenticaçáo digital do dod.rmento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SIJPRA ACESSORIOS DE INFOR AnCA -
EIREU - Í{E ünha posse de um doqJmeolo com as mesmas caraderísticas que foram reprodu2idas na copia autenticadâ, sêndo da empresa SUPRÂ
ACESSORIOS DE INFORiTATICA - EIREU - E a responsabilidade, única e exdusiva, pela idoneidade do documento apÍesentado a êste Cartório.

Esta DECLAFTAÇÃO íoi emitida em 2810í/2019 í2:,í7:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório AzeGdo Bastos, de acoÍdo
com o Art- 10, 10o e s€us §§ 1" e 2" da MP 22001200í, como também, o doormênto eletrônim aulenticado conlêndo o Certificado Digilal do ütular do
Cartório Azevêdo Bastos, podeÉ ser solicitado diretamente a empresa SUPRÂ ACESSORIo.9 DE INFOR AnCA - EIREU - tlE ou ao CartóÍjo pelo
endeÍeço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site blEpjJhgidlg{êkzgygdpbA$gs e infoíme o C(ú,go de Consufta desta DeclaÊçáo.

Cdigo de Consulta desta Dscla6ção: 1163183

A consulta desta DedaÍaçáo estarÉ disponível em nosso site até 2U0í12020 12:,í4:32 (hora local).

rCódigo dê Autenticação Digital: 64122801190946290089-1
rLegiBhçóe€ Vigêntes: Lei Federal no 8.935/94, Lei FedeGl n'10.406/2002, Medida Proüsória no 2200/2001, Lei Federal n" ,3.105/2015, Lei
no 8.72í12008, Lei Estadual no 10.1322013 e Proümento CGj N' 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

$ ií

1d734fd94ru5ff2d69fe6bc05b5c715833c7c922deb0989c1fi77121fi í809843e20gdea03e6cd580878rccí9cd66a6a7a04d87d865335701
30cb6e3e3ad51btu8ea476c738'Í3í6f4a

a

https://autdig ital. azevedobastos. n ot.brlhome/comprovante/641 22801 1 9094.6290089

^
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20102n019 hl$sl/aúdigital.azevedoba6los.notbr/home/oomprovante/6412280'l'l S09462901 31

REPÚBLICA FEDERÂTIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARÂÍ8A

CARÍÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EM í8EE

PRt EIRO REG]STRO CIVIL DE NÂSclUErÍrO E ÓB|TOS E PRIVAT|VO DE CASAMENTOS, tNÍÉRD|ÇóES E TUTELÂS DÂ COUARCA OE JOÁO
PESSOA

Av. EÉá.io P6soa, 1145 BairÍo dos Esiados 5E03ü00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5iíOií / Fax: (83) 324,4-5484

http:/l tt ,r. azevedobastos- not. ba

E-Ínãil: oartoÍi@azevedúastG.not.br

:, 0

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENNCAçÃO DIGITAL

O Bel. VálbêÍ Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do PrirneiÍo Registo CMI de Nasciment6 € Óbito6 e Privativo de Cõamêntos. lnteÍdiçôG e
Túêlas com ádtuição de âulenücar ê rcconhecer litmas da Comarcâ dê Joáo P6soa CaFitaldo Estado da PaÍalba. em virtude de Lêi, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o do.umento em anexo identillcado individualmente em cada üdigo de hnefticaçâo ügita!1 ou ha
íêfeÍida scquência, foi autenticados de acoído com a6 LegislaçóG e noím6 vilredes3.

DECLÁRO ainda que, para garantir tErnsparêncra e Gegurançâ jurÍdace de todo6 6 atos onurdG do6 respcdivc sêrviços de Nota6 e Registrc do
Estâdo dâ Pâralba, a Conegedoria ceÍalde Justiça editou o Provimento CGJPB N'0032014, deteÍrninando a in§€rção de um c&igo em todo6 oG at6

^QtonaJSSe
is e íegbtÍais, assim. cada Selo DigÍtal de FiscalizaÉo ExtÍajudicrãl contém um código úna6o (por exemdo: Selo Digilal: À8C123,15.X1X21 e
íorma. cadâ autêfiücaÉo processada pêle hos6a Servehtia pode ser confrmada ê veriÍceda tâhtas veze6 quâhto íor neceÉsário etravêG do site

do TÍibunal de Justiça do Estado da Pâraíbe, êndereço hftp;//corÍegedoúa-tjpb.ju6.bÍ]§elodigitâf

A aúenticaÉo digital do doqhento faz prová de que, na data e hora em que clá foi realizada, a empresa SUPRA ACESSORIoS DE INFOR ATICA -
EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas ca.acterÍíicas que foram reprod(zidas na êóFia autenticada. sendo da empresa SUPRA
ACESSORIOS DE INFORMATICA - EIREU - tlE a respohsablidade. única e exclusrva, pela idoneidadê do docurnehto ap{Gerilado a e61e CaÍório.

Esta DECLARAÇÁO loi emitida em 20rí!2/2019 í3:19:21 (hora local) ãtravê do siEtema de aúenticâção digitaldo Caftôrio Azeytuo Basto6, de acordo
coln o A,n. 1', ,0o e seus §§ 1' e 2' da MP 2únO01, como também, o documento eleirônico autenticado contendo o CeÍtifcado Dagitd do titular do
Cartório Azevêdo Ba6tos, poderá ser solicitado diretamente ã êmp.esa SUPRÂ ACESSORIOS DE INFORIATICA - EIREU - IIE ou ao CartóÍio pelo
endereço de efiarl aúentica(!â2evedobâsto6.notbr

Para intormaçóes mais detalhadas deste ato, ac6se o site MpsllglllgiEtgzEycdg&$.9s.8lLtr ê iníorme o &idgo de Consulta desta Decla,âçáo.

código de coosulta desta tHarqão: 11631E2

A consulta dêsta Dcda.ação e6tará disponível em no6so site até 28101/2020 í2:,1,4:32 (hoíe locâl).

rc(iligo de AutendcaÉo Digitd: &12280119091629013í-1
'Legisla -FGs Vig.ntês: Lei Federal no 8.93í94, Lei FedeÍal n' t 0.406/2002, Medida Pro\rsoÍia n' 22OOl2ú1, Lei Federâl n' 13-í (812015. Lei
nô 8.72í12008, Lei Esladual h" í0.132013 e Proyimento CGJ N'00312014.

O reÍerido é verdade, dou Íé.

CHAVE OIGIÍAL

m05b1d734Íd94m57f2d69feGM]5b8Í,94,{bê2E78âãm7b65c60d639d0456edre65039651ã3efi)7e49d80m755296cd66a6a7a04d67d665335701790c3
e3ÍU7ll7 e38a2e221 €6721 ddb32dc6ae6

Êd.E.L RFôli:.
túr. P'qd. t.2 ,lI!?
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SUPRA ACESSÓRIOS DE !NFORMÁTICA EIRELT ME

solução I $?
Avênidâ: XV de Novêmbro ne85, C€ntro - Cornélio Procópio/PR - CEP: 86.300{00

cNPJ: 25.048.205l@01-78
I nscrição Estadual: 9O7.2469G55

Telefone : (43)3523-4529
t

G tot uÇro

DECLAR.-ACAO AUASqÍO AO CugvtvRrgvtEg,ríO ÀS
NORh4AS RT.C,AÍTYAS AO ÍR,.XBAÍT{O DO 

^úT^rcR"

Pregão Presencial N" 1/2019

Prezados Senhores

A empresa SUPRA ACESSORIOS DE INFORMÁICA EIRELI ME, inscrita no
CNPJ/MF n'25.048.205/0001-78, por intermédio de sua representante legal, a
Sf Marlete Aparecida de Sales, portadora do documento de identidade RG no

5.07'1.841-7, emitido pela SSP/PR, e do CPF no 704.295.709-10, DECI-ARA,
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 nâo emprega menor de
dezesseis anos.

Cornélio Proópio, 21 de fevereiro de 2019

Supra Aces ios de I

CNPI ns 25.048

Euugfrz%gs_TJ-,d,
)upÍa H(essoÍos d€ lríormati«a tirel -lllt

AV. xv DE NCvEMapn * o.

L .""'"iili3;f5:;,f*^"^ _t

Eireli ME
1-78

Marlete Aparecida de sales

R8 ne 5.071-841-7 SSP/PR CPt ne 704.295.709-10
Bânco do BÍ.sil - Ag ne 02244 clc 13.4L2-4
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SUPRA ACESSORIOS DE INFORMÁTICA EIREtt ME

sotução . I fi8
Avenida: XV de Novêmbro ne85, Centro - Comélio Procópio/PR - CEP; 86.300{00

cNPJ: 25.048.205/0001-78
I nscrição Estadual : 907.2469G55

Telefone: (43)3523{529
!

3 .rs.r,çro

Pregão Presencial N" 01/2019

A empresa SUPRA ACESSORIOS DE INFORMÁICA EIRELI ME, inscrita no
CNPJ/MF n" 25.048.20510001-78, por intermédio de seu representante legal, a
SÉ Marlete Aparecida de Sales, portadora do documento de identidade RG no
5.071.841-7, emitido pela SSP/PR, e do CPF no 704.295.709-10,Declaro, sob
pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Presencial No 01/20í9, instaurado pelo Município de Nova Santa
Bárbara, que náo fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder
publico, em qualquer de suas esferas

Cornélio Procópio, 21 de fevereiro de 2019.

,f,';3i:r:,"vs*,;-*-
;;; J.1x:lwnat,(a tuE* . It[

L ""-"".,ilJ1;;ii"{mii^ _l

Supra Acessó
CNPJ

del tica Eireli ME
ne 25.048.205 \-74

Maílete Aparecida de Sales

RE ne 5.071.841-7 55P/PR CPF ne 704.295.709-10
Bôn.o do Brasil - Ag ne 02244 ClCt 43.4124

v+*

N

I

,6)e _tr

,q





SUPRA ACESSORIOS DE INFORMÁTICA EtREtI ME

solução I f,9
Avenida: XV dê Novembro ne85, Centro - Cornélio Procópio/PR - CEP: 86.300{00

cNPJ: 25.048.205lOÔ01-78
I nscrição Estadual : 9O7.24696-55

Telefone: (43)3523-4529
r,

0 toruçro

Pregão Presencial No 01/20í9

A SUPRA ACESSÔR|oS DE INFORMÁTICA EIELI ME, ESIAbEIEC|dA NA AVEN|dA XV
de Novembro, 85 - Centro, na Cidade de Cornélio Proópio, inscÍita no CNPJ sob no

25.048.205/0001-78, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação
instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Prêgão
Presencial N" 0112019, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato
supeÍvênaênte impeditivo dê habilitaÍ-nos para a presente licitação.

Comélio Procópio, 21 de fevereiro de 2019

f+**i,:nlí{*;;
t_ ",^i?llJ?;f.Tf"*^_^ _l

Supra Aces ios de I Eireli ME
CNPJ ne 25 7-78
MaÍlete Apârecida de sales

Rg ne 5.071.841-7 SSP/PR CPF ne 704.295.709-10
Banco do Erasil - Â8 ne 02244 c(c].43.4L2-q
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SUPRA ACESSORIOS DE TNFORMÁTICA EtREII ME

solução 9?C

1,

e loru9ro

Avenida: XV de Novêmbro ne85, Centro - Comélio Procópio/PR - CEP: 86.300{00
CNPJ: 25.048.205/0001-78

lns$ição Eíedual: 9O7.24696-Ss
Telefone: (43)3523{529

DTCLAR,ACAO DT STAO ?ARTAqÍTSCO

Pregão Presencial No 01/2019

r 25.0.48.205nJo1-78 |

9C7.24596-55
5upa kessoros ie lníormatka [reft - Íll[

AV, XV DE NOVEMBRO. N" 85
r CENTRO _ CEP 86300-00ô[- cornit,.,,"õco"iõ-. 

"i"n"orl J

A empresa SUPRA ACESSORIOS DE INFORMÁflCA EIRELI ME, inscrita no
CNPJ/MF no 25.048.2051000í-78, por intermédio de seu representante legal, a
Sr€ Marlete Aparecida de Sales, portadora do documento de identidade RG no

5.071.841-7, emitido pela SSP/PR, e do CPF no 704.295.709-10, DECLARA,
para efeito de parlicipação no pÍocÉsso licitatório Pregão Presencial 1{o 01/2019, da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo mantém em seu quadro
societário ou emprêga cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por aÍinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em conÍiança ou
estatutário, de direÉo e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e Licitaçóes do Município de Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara.

Cornélio Proópio, 21 de fevereiro de 20'19

Supra Ac Íios de I tica Eirêli ME
CNPJ ne 25.048.205/0001-78
Marlete Aparecida de Sales

Rg ne 5.071.841-7 SSP/PR CPf ne 704.295.709-10
Bsnco do B.asil - At nc o22+o clc". 43.412-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Estado do Paraná

ATESTAOO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestâmos para os devidos fins de direito, que a empresa

SUPRA ACESSORIOS DE INFORMÁTICA EIRELT . ME ,lnscrição
Estadual no 90 724.696-55 e CNPJ n" 25A48.2O510001-78. com sede na

Avenida XV de novembro, 85 - Centro, na cidade de CoÍnélio Procópio,

estado do Paraná, nos forneceu produtos de Kit Natalidade, gêneros

alimentícios e produtos de limpeza.

Fornecendo os produtos solicitados, com qualrdade,

pontualidade e quantidade nas normas e preceitos dispostos na relação

contratual, afastando até a presente data quaisquer vicios ou incidências

supervenientes do coÍrpÍimento do contrato.

Itambaracá, 02 de agosto de 2018

Silv Giovanini Dalben
Secretária pal de Assislência Social

Decíeto no 3.94012417

ú D'g'bl d€ F's6iizaçáo T'po Nl)@l C AtlFge2l Mpz<

641 20303t811341504ôtt 't'r
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06/08/2018 httpsj/autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/ô4'120308181134150485

REPUBLICA FÊDERATIVA DO BRÂSIL
ESÍAOO OA PARAiBA

CARTÓR|O AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO Et' í8AA

PRIXEIRO REGTSTRO CML t E NASCTIENTO E óB|TOS E PR|VAT|VO DE CASAIE]{TOS, TNTERD|ÇóES E TUTELAS DA COÍ{ARCA DE JOÃO
PESSOA

O referido é verdade dou fé

CHAVE DIGITÁL

b1dr34id9,m57f2d69fe5bd5b73,1e91câ91d5362boâ2a8{€3367l146eda035tu2acbb0dc-bí663tu236e(Í}d2cdÍ66a6a7a04d87d865335701
3âd08dc'1 a30âe347c258b6d7d,1481 321

Pa.a informêçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site hlhsleúdtS[elê=eyÊde.E§!9.9.C§!§.t e informe o Códr§lo de Consulla deslê Oeclaíaçào.

Código dê Consulta desta Declarâção: 1045228

A consulta desta DêcláraÉo estaÉ disponível em nosso site ãté 06108120í I í7r57:,G (hora local).

rCódigo irê AuteÍticôçáo Oigital: 6412030818113415(XEs'í
'Lêgislâçõe6 Viqênts6: Lei Fedêrel n' 8-935ê4. Ler Éêderal nó 10-40612002, Medida Provrsône n" 22CA129O1, Let Fedeêl n' 13.105/2015, Lei Estadual
no 8.7212008. Lei Estaduâl no 10.132013 e Proümento CGJ N' 003/2014.

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE ÂUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bei. Vâlber Azevédo de Miranda Cavalcant, Ofcjal do Primeiro RegistÍo Civil de Nasomentos e Óbitos e Pnvaívc de Casementos, lnteÍdiçóes e
Tutelâs cam atnbuiÉo de autentcar e Íeconhecer fímas da Comârcá de Jcâo Pessoe Ceprtâl do Estado de Paraíba, em vartude de Lei. etc..

DECLÂRA pere os deüdc fns de direito que, o docuÍÍtento em anêxo identícádo indiüduâlmeote em cade digo de Aulenbcaçáo Dtgnâll oü ie
reíeride sequência. Íoi âutentcadcs de acoídi3 co.n as LegislaÉes e normas ügentes'-

OECLARO ainda que, pâra garentir transpeÍêncie e segurança ,urídicâ de todos 6 etos oÍiundos dos respectivos servços de Notas e RegistÍos do
Estiado da ParJíba, e CoregedoÍia Geíal de Justiça editou o Provamento CGJPB N' 00312014, deteíÍninendo â insêrção Ce um .ódrgo em lodos os atos
notonais e reEstrais, assim, cada Selo Digital de Fiscálizâção Exlrâiudicial contán um ódigo únrm (por exemplo: Sero Digiarr: Á8C1234i-X1X2l e
dessa Íonne. câdâ âutedicaÉo pocessada pela nossa Seíventra pode ser confrmada e verifcadâ iantas vezes quanto foí necessáno através do s{e
do 'rnbunel de .lu§içe do Estado da Parâíbâ. endeí@ htF:/conegedoria.tpb lus.br/sdGdig,tau

A aúenticaçáo digital do documento Íaz pÍova de que, na data e hoía em que ela ôi realizêde. a eínpresa SUPRÂ ACESSORIOS DE INFORXAÍ|CA -
EIRELI . lúE tinha posse de um docrimento com es mesmes câracterisbces que íorern reprcduzdas na ópra autentcáda, sendo da empresa SUPRA
ACESSORIOS DE INFOR ATICA - EIREU - ÍrE a responsebildade, únice e exd(siva, pela idonerdade do doclr'rento aFesenlâdo â este CârtoÍio.

Esta OECLARAÇÂO foi emitida em O6í,8t20í8 í7:59:52 (hoE locôl) atEvê do sistema de aurenlcaçáo drgrlãl do Cartóno Azevéclo Bast(§. de accrdo
com o AÍt 10, 1f e sêus $ 1" e1 da MP 221ODOOí, coÍno támbém, o dodJmento eletÍônico aúenü@do @ntêndo o Certic€do DigÉl do tltriâr do
Cenóío Azevédo Bâstos. poderá ser soiicitâdo diíetamente a empíesâ SUPRA ACESSORIOS DE INFORITATICA - EIRELI - É ou âo Cânório pelo
endeíeço de e-mêil âúêntjcá@â2evedobastos.notbr

plüralE ú. F!êUi.
EEPúrBrÀ.2ru;l

tcP
BraÜil

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovânte/ô412030818'l'134150485 1rt

Av Efitácio Pêssoo, í145 Baino dos E§ados 5803G00. Joáo Pessoe PB
Tel.r (83) 32aa-5aoa / Fex: (83132aa-54U

httsr i/ww.azevedobestos. not. br
E-mailr cartono@azevedobastos-nolb{
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9?410t1?,2018

!!l omsrr- a.eiso à iníôrmãíão

Certidáo lnlêmêt

Parti(ipê 5êrviçot Leglrl.ção Cànai5

r9 Receita Federal
CERÍIDÀO

MtNlsÍÊRro DÂ FAZEND^
Socrêt.ria da Rôcôita Fedêral do Brasil
PÍocuradoria.G6.al da Fazenda Nacional

cERTtDÁo NEGATtva DE DÉBtros RELAÍtvos aos rRtBUTos FEDERÀS E À DIvlDA ATtvA
OA UNIÁO

Noms: TUBARAO LICITACOES EIRELI
CNPJ: 29.310.533/0001.51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê insc.êver quaisquôr dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a sêr apuradas, é certificâdo que
não constam pêndências em sêu nome, relativas a créditos tributários adminislrados pela Secretaria
da Receita Fed6ral do Brasil (RFB) e a inscriçó€s êm Dívida Ativa dâ Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabslêcimento mâtriz o suas Íiliais ê, no caso de ênt6 r€dorativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administragão direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaÉo do
sujêito pâssivo no âmbito da RFB ê da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas allneas 'a' â 'd' do paíágrafo único do art. 11 da Lêi n' 8.2í2, do 24 d€ julho ds 1991.

A aceitâçáo dosta c€rtidão 9stá condicionada à vsrificação ds sue autenticidade na lntgmet, nos
endereços <hnp://íS.govbp ou <httpJ,/w!vw.pgín.gov.brr.

Certidão nte com base na Portâria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de Z1ODO14
Emitida às 1011212018 <hoÍa e data de Brasília>
Válida até
Código rtidâo: 273C.D2DO.D950.B7AF
Oualquer a invalidará este documento

Nova Consulla Ei Pí.9.rí pi.ritr.

I

da

do
9.

o,l.

htFJ/seNicos.rgc6ita.fazenda.gov.br/S6rvicos,/Çertidao/CndConjuntalntêr/Emiteceílidaolnlgmet.asp?ni=29310533000151&passagens=í

y..-
&lipo='l 111
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenaçáo da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Ne 0í9195559-27

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 29.3í 0.533/000-1-51
Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI - epp --/

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e reÍere-se a débitos de
natureza tributária e não Íibutária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válidâ rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidáo deverá ser conÍirmada via lnternet
www.Íazenda.pr.gov.br

EnM yia tnÚnct Ptúbba (lut2t2ota 105720)
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CERTIDÃO NEGATIVA
N. 62612019

ITIPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUMCIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO

CERTIDÃO TEM VALIDADE
EM RASURAS E NO OzuGINAL

NES
2.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO E}OSTEM DÉBITOS TRIBUTÁRIO§,
MOBILIÁRIO§ OU IMOBILI]íBIOS, VENCIDOS RELATIVO À EMPRE§A.
DESCRITA ABAIXO.

cÓDIGo DE AUTENTTCÂÇÃo:
9ZTMX4UFFH2JZX9SE3UP

FINALIDÀDE: Licitação

RÁzÃo socIAL: TUBARÃo LrcrrAÇôts prnnr - Bpr, -zl
INSCRIçÃo EMPRESA

103733

CNPJ/CPF

29.310,533/0001-5 r

INSCRIÇAO ESTADUAL

907 69'12835

ALVARA

045

ENDEREÇO

RUA CAMBÉ, 90 - JARDIM sAN RAFAEL CEp: 86200000 IbipoÉ - pR

CNÂE / ATTVIDADES
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados,
omércio varejista de cames - açougues, Peixaria, Comércio varejista de hortifrutigranjeüos, Comércio varejista
e produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alim€ntícios não especificados anteriormente,
omércio varejista de tintas e materiais paÍa pintuÍ4 Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos
armariúo, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e baúo, Comércio va§ista de outros artigos de uso

stico não especificados anteriormente, Comércio varejista de liwos, Comércio varejista de artigos de
laria, Comércio varejista de briuquedos e aíigos recreativos, Comércio varejista de aíigos esportivos,
ércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do

e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e aÍesanatos, Comércio varejista de produtos
domissanitários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Atividades de

ermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, cxceto imobiliários, Comércio varejista de
ticínios e frios

23t01t2019 Cêrtidão

Ibiporã, 23 dc Janeüo de 2019

http/lransparencia.ibipora.pr.gov.brS0So/espodaUstÍnc€Ítidao.view.logic?idC€didao=42007 1t2

MUNICIPIO DE IBIPORA
CNPJ 7 6.244.961i0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO

9?6
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23t01t2019
Certidão 9??

[4r
httpr/transparencia.ibipora-prgov.br:8080/esponaustÍncêrtidao.view.rogic?idce.tida0=42007
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Emitido por: << Equiplano público Web >>
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31t01t2019 3?Ehttpsr/consulta-cí.caixa.gov.br/Emprosa/CílcríFgeCFSlmprimirPapel.asp

@@

GÃIXA
CAIXA ECONôMICÀ FÉO€ÊAL

CeÉiÍicado de Regulâridade do FGTS - CRF

Inscriçáol
Razão Soclall
Nome Fantasía:
Endereço:

29310533/0001-51
TUBARAO UCÍTACOES EIRELI EPP

ÍUBÂRAO UCITACOES
R CÂMAE 90 / ]ÂROIM SÂN RÂFÂEL / IBIPORA / PR / 86200-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
refere
FGTS.

ntes a contribuições e/ devidos, dêcorÍentes das obrigaçôes com o

validade: 29lOrlZOr9 a

CeÉificação Número: 2019012903401388687798

Informação obtida em 3LlOU2OL9, às 09:12:50.

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

1t1httpsl/consulta-cí.caixa.gov.bÍ/Empr6srcí/CílFgeCFSlmprimirPap€l.asp
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PODER JUD ICI.qR]O
JUSTIÇÀ DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABÀLHISTÀS

Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI

Página 1de 1

te a

Certidão n
Expediçáo:
Validade:
de sua exp

o: 1

(MATRIz E PILIAIS) eNPJ: 29.310.533/0001-51-
t7 /201.8
, às 10 : 40 :25
- 180 (cento e oitentsa) dias, contados da data7 / 06 / 2019

e çao._

Certif ica-se que IUBÀRÀO LICIIÀCOES EIRELI
(MArRIz E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no

29.310.533/OOO1-51, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Lej-s do
Trabalho, acrêscêntado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2OlL, e
na Resolução Àdministrativa no 7470/20].1 do Tribunal Superior do
Trabalho, dê 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Traba.Iho e estão atualizados al.é 2 (dois) dias
anterj-ores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidáo atesta a êmpresa em relação
a todos os seus e stabe lecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verj-ficação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst. jus.br) .

Cêrtidão emitida gratuitamênte.

INFORMAçÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Naci-onaI de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante â Justiça do Trabalho quanto às obrigaçôes
esEabelecidas em sentença condenatória transitada em julg ado em

0 L2 / 20L

acordos judiciais trabalhistas,
recolhimentos previdenciários,

inclusive no concern
a honorários, a cu tas,

emolumenLos ou a reco.Lhimentos determinados em Ieii ou decorren S

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e suges!ôês: cnd!0tst. jus.br
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RETÚ BLIC.À FEDT.:IL{IIVÂ DO BR'\SIL
roDER Jt:trt('lÁnto txr r:srÂDo lrü pARÁNÁ

( nrtório do Distribuidor e.-tncros l-oro Rqliunll rle lbiyuri d! C{rmarçà dl Rcallo
l\letrop. úe Lorc.-ina/ l'li,

UIS.'RiBUiD''JR É ÂNÉTOS I I ÍTJLAR
Ru3 Gudi.rrÉ dç Àtc$o :75 - V!i. Ro!n!,t! it WiLgJ OSSAHU F(jGltVAn

,arPoRÀPR. la2ooú§o jURArEratAooS
JÁrt € IE^§DRO JÂCOSOTYSú
ALÉi,,Cr{ORE A J BusrflxAríl

Certidão Negativa

CERTIFICO gue conÍoríne Reqrrerimerrto <le pâíte inteÍessada. ÍeveÍdo oa Li-
vÍos e AÍquivos sob minte guarda Íleste Caítoíio, (PARÀ FINS EXCLUSIVAMENTE
ClVlSl. verifquer nos Livros NÀO PEDIDO DE FALÊNCIA.
CONCORDATA. RECU . píoposto contra

CNPJ 29.310.53310001 compreendrclo entÍq a pÍêsenle dala e os úhi.
mos 20 anos que a antecedem,

FUNARPEN

TUBARAO LICIÍACOES EIRELI .
JUOICIAL ÜIJ EX
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