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REPÚBLICÂ FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OA PARAÍBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS

PRrirElRo RÉGsrRo cML DE NAscrirENro . ó""ot IHXU?S5Tl'3i"or.nror, ,*rERDrçóEs E ÍurELAS oa couARcA oE
JOÀO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5803GO0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 32.+4-54Ot / Fax: $3\ 3244-54U

htts:/ÁMrtv.azevedobâslos.nol.br
E-mail: caítoíio@azevêdobastos.nôt.br

DECLARAçÃO DE SERVrçO DE AUTENTTCAçÃO DtclTAL

O Bel. Válbêr Azevêdo de Mirandâ Cavâlcânü. Oficiâl do PÍimeiro Rêgistro CMI dê Nascimentos e Óbiios e Privâtivo dê Casamentos, lnterdiçõês e
Tutelas com atribuiçáo de autenticar ê reconfiecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos íins de dirêito que, o documento em anêto identific€do individualrn€nte em câda Códrigo de Autehticaçáo Digital' ou na
refêridá sequência, foi áulenticádos de acordo com as Legislaçóes e noÍmas vigentess.

DECLARO âindâ que. pãra gârantir t.ansparência e sêguranç, jurídica dê todos os atos oriundos dos respectivos sêNiços dê Notas ê Registros do

^ 
Estado da Paraíba, a Corrêgêdoria Geral de Justiçá editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a insêrção de um código em todos os
atos notoíiais e registrais, assim. câda Sêlo Digital de FiscâlizâÉo EÍiajudicial contém um código único (por exemplot Selo DigiÍ,l: ABC12A5-
XrX2) e dessa íorma, cada âutenticâção processada pela nossâ SêrvenÜa pode sêr confirmâda ê verificáda tantas vezês quanlo for necessário
através do site do Tribunâl de Justiçá do Estâdo dâ Paraíbâ, enderêço http/conegedoria.tjpb.jus.br/selo{igital/

A aulênticâÉo dagitaldo documento faz prova de que, na data e hora em que ela Íoi reali2âda, a êmprêsa CAiIPOS E GAVA LTOA tinha possê de
um documênto com as mesmês câracteísticâs que íoram reproduzidas na cópla autenticâda, sendo da empresâ CAMPOS E GAVA LTOA a
responsabilidade, única e exclusiva, pêla idoneilade do doc.umento apresêntado a esle Caítório.

Esta DECLARAÇÃO foi êmitida em 2í10812018 í5:37:51 (horâ locál) alravés do sislema de autênticaÉo digital do CartóÍio Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. t", 1(F e seus §§ 1'e 2" da MP 22ml2001, como tramkÉm, o dodmento eletónico autenticâdo contendo o Certmcádo Oigitâldo
titulâr do Cartório Azevêdo Baslos, podêrá ser solicjtado diretamente a êmpresa CAIIPOS E GAVÂ LmA ou ao Cartório pelo endêreço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para iníormaçô€s mais detalhadas deste ato, acessê o site !$pjlê!g!!Si!êLêZeygdgh3s!9sj9!-Ef e inÍorme o Côdigo de Consulta desta
Dêclaêçáo.

Código dê Consulta desta DeclaraÉo: 78'1961

A cohsulta desta Oeciaração estará disponível em nosso site até 2lrlr8,/2019 15:35:37 (hora locau.

rcódigo de Autêntjca çâo Digltàlt 23772107 í 7í 3501 80564- 1

'Lrgislaçôês Mg.htes: Lei Federâl n" 8.935/94, Lei FedêÍal no 10.10612ú2, Medida Proüsó.ia no 2200f2OO1, Lei Federâl no 13.'105f2015, Lei
Estadual no 8.72112008. Lei Êstadual n'10.132y20'13 ê PÍovimento CGJ N'0032014.

CHAVE DIGITAL

000O5bid734fd94fiC57f2d69Íê6bc05bed94ebge1a373df4981e969d3e2bebsb33ce96abd66929ae6729!daac2ad3e269d637âfâda308dd4aeab28ca
2d57 e47 6Al e4abe&a&7 I 93cce56c03b0f6c36a
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INKBLUI suortnentos parà rnfornática Ltda

YqR. Cêsar dê Oliveira Eertin, 265 - )d. San Fernando - CEPt A6040-64O - Londrinã/pr - Íel: (43) 4t47-S6fs
e.nail: netsupni@outlook.com - CNPJ: 07.124,725/000r-30 - IC S: 903.24848-30

A Olretoría de Compras ê Llcitaçõês

Dados da E nesa:
Râzão socia1

CNP J

Noíle fântasiô Inkblue ultitens

r ci\4s 901,24444-30

Nó DO REGISTRO DO

CONTRATO SOCIAL E DATA:
20L4L5t94tO 06,o3.20L4

RAI4O DE ATIVIDADE: conerclo de Iivnos, impaêssos fiscais,
âterià1 escolar, material para escrltónIo,

suprÍnentos e êquipamentos pâra
informáticã, carÍmbos, movêIs e
equipamentos para escritório, lnformática,
utensÍlios domésticos, naterià1s
descartáveis e hitiênicos, produtos e
materiais para limpeza, gêneaos
âIlnenticios, armarinhos, aviamentos.

€ndereco R. Cesar de Ollvei.a BertIn, 265
Fernando - CEP AGMO-64O

ld. San

Fones/ Fax: 43 - 4L4r- 56L5

E -mail netsupri@outlook. com

Dados do Re sentante Res nsável dâ Em sa
Nome OVHANES GAVA

Cargo socr0
Nacionalidade BRASI LEIRA
Profissão CO14ERCIANTE

Endereço R. CESAR DE OLIVEIRÂ BERTIN, 265
CEP 46040-640
F one 43 -9950 - 0992
cart. Id. /Óngão Exp. 4749384-6 - SsP/PR
CPF 605637969 -87

Dados Bancários da Em nesa
Ba nco 756 - SICooB - Sicoob Norte do Pananá
Agência 4155
Conta 1"4 .625 -g

Decl.aro que o material ofertado atende todas as especificãçôes exigidas no EditaL e seus anexos e todos os
custos diretos e indlretos inco.ridos pela proponente na data da apresentação desta proposta lncluindo,
entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administaativas, segúao, frete, dêscarga e lucro.

Declaro, em conformldadê com o disposto no Art,40, lnc. Vll. Da Lel nl lO.52O/02 que REIM) E CtfipRo plcnaÍente_f/
requisitos dê hablLitação conforme exlgldo no edltal.

Declaro que me enquadao como IIICROE PRESÂ e p enc ho os requlsltos da I'tE ou EPP e que por tanto tozo dos
benêfÍcios concedldor pelos artigos 43,§ 1r e e da lêi complemeniar t23ld6.

*coNcoRDo c0I1 a5 CoNDI REssAS NO ÉDITAL

Por ser verdade, firmamos ente declaraçâo

Inkblue Supr raI tica Ltda
es 6àva
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INKBLUÉ SUPRÍIV1ENÍo5 PARA INFORMÍÍCA LTDA

o1 .t24,725/OOO|-30
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Os abaixo idenüficados e qualÍficados:

Í)DOUGLAS ARIIIALDO GOilçALVES PERASSOLLI, brasileiro, casado sob regime

de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23/05/1987, inscrito no

CPF/MF sob nl009.576.549-28, portadorda carteira de idenüdade RG no.7.210.637-

7 SSP-PR, Íesk ente e domiciliado na Rua Hemâni Lacerda de Athayde, n.o 400, apto

18(12, Gleba Fazenda Palhano, LondrinafR, CEP:8605í630, e

z)DIEGO JAIME GONçALVÉS PÉRÂSSOLLI, brasileiro, casado sob regime de

comunháo parcial de bens, empresário, nascklo em 30/01/1993, inscrito no CPF/MF

sob ne 009.576.519{2, CNH sob no 05í87270932 OETRAI{/PR, residente e

domiciliadq na Rua Professor Samuel MouÍa n. 510, apto í303, Judith, Londrina-PR,

CEP:86061-060,

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta pÍaça

SOb O NOMC dE 3D COilÉRCIO VAREJISTA DE TTIATERTAIS ELÉTR|COS E DE

UUPEZA LTDÀ com sede na Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida, n.o 500, Jardim

lmpério do Sol, Londrina-PR, CEP: 86073S80, e inscrita no CNPJ/I\IF sob nq

28.330.79U000í-92, registrada na Junta Comercial do Paraná sob no 41208ô25163

em 03108DA17 e última afteração conhatual registrada sob no. 20177275995 em

13t1112O17 resofuem alterar o conhato social mediante as condições estabelecidas

nas cláusulas seguintes:

?
CLÁUSULA PRIMEIRA: lngressa na sociedade FÚLvüÀ GONçALVES ,/ 1

PERASSOLLI, brasileira, casada sob regime de comunhâo parcial de bens, nascida

21n8rl'1970, ernpresária, inscrita no CPF/MF sob no 724.813.319-15, portadora da

carteira de identidade RG no. 4409229 SSPPR, residente e domiciliada na Rua Jose

CERIIEICO o REGISTRO EM 22/Ol/2O19 09:30 SOB N" 2018'288410'
inorocoro: 187288410 DE l5/o!l2ol9. coDt@ oE vgRllrcÀçÃo:
1190026a610. NIBB: {1204625163.
3D clxÍacro \rÀBBirtsrÀ DB t{ÀlBirÀrs alÉrRrcos E DE r,rlaPBzÀ ltDÀ

SEGUNDA ALTÊRAçÃO CONTR^ATUAL DA SOCIEDADE:
3D COMÉRCIO VAREJISTA DE i'ATÉRIAIS ELÊTRICOS E DE LTMPEZA LTDA

cNPJ/MF N.o 28.3:t0.790/0001 -92
NIRE 4í2.0862sí63

vlr-l
I nlr.tlÀ co\rÉRct^! I

I oo P^r^N I
LEÀNDÀO taÀRCOS RiÀvS8L ErSCÀrÀ

sBctETÁRro-GB&À!
cqRrÍrBÀ,22101/2019

Yir, . ê,I,rcs a!ac1I - p! . gov . b.
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À wãli.tâ.te d.st€ docuDnro, Ée !q'!êsso, ficà rurêlto à corprov.çào dê sua autêntlcl<bde nos rêsP.ctlvos Portais.
IDfoE ando 3.rr! !€sFctieos códigos dê v€riÍjcàç'o
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SEGUNDA ÂLTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
3D GOMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE UTIPEZA LTDA

GNPJ/MF N.o 28.330.790/0001 -92
N]RE 4í2.08625163
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Monteiro de Melo, n.o 205, apto 504, Jardim do Lago, Londrina-PR, CEP: 86050-430

e SERGIO A{TONIO PERÂSSOLU, brasileiro, casado sob regime de comunháo

parcial de bens, nascido $/08/í 968, empresário, inscÍito no CPF/l\tlF sob no

556./85.409-59, portador da carteira de klentidade RG no. 4.220.337€ SSP-PR,

residenE e domiciliâda na Rua Jose Monteiro de Melo, n.o 205, apto 5O4, Jardim do

Lago, Londrina-PR, CEP: 86050-430.

CLÁUSULA SEGUNDA: Reüra-se da socíedade o sócio DOUGLAS ARNALOO

GONÇALVES PERRASSOLI, vendendo e transÍerindo, com o consenümento dos

outros sócios, as 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas integralizadas que possui pelo

valor nominal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao sócio remanêscente

SERGIO ANTONIO PERASSOLLI, dando plena quitação das quotas vendidas e

transferidas e retirase o sócio DIEGO JAIME GONçALVES PERRASSOLI, vendendo

e trensÊÍindo, colh o consenümegto dos outros sócios, as 2.500 (duas mil e

quintrentas) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de RS2.500,00 (dois

mil e quinhentos reais) sendo e 2.250 (duas mil duzentas e cinquenta) quotas

integralizadas no valor nominal <re RS2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)

ao sócio remanescente SERGIO ANTONIO PERASSOLLI e 250 (duzentas e

cinquenta) quotas integralizadas no nalor nominal de R$250,00 (duzentos e cinquenta

reais) a sôcia remanescentê FÚLVIA GONçALVES PERASSOLLI dando plena

quitação das guotas vendllas e t-ansEridas.

socro (o/ol QUOTAS VALOR
SERGIO AI.ITONIO PERASSOLLI 95 4.750 4.750,00
FÚLVIA GONÇALVES PERASSOLLI 5 250 250,00
TOTAL 100 5.000 5.000,00

LU

,@\-:>"

frvô

LEÀND8o litÀRcos B,ÀYSEL BrSCÀÍÀ
: SECREIÀRIO_CERÀI

cusrrtBÀ,22lO1/2019
íÍí.ê4rêsa!âcu -Pr. gov.br

D
?

JUNIA coâ Ércl^l
DO

65i

CLÁUSULA TERGEIRA: Em ürtude das modificaçôes havidas, o capital fica assim

distibuÍdo aos sócios:

)/
^t/

v

?CÊRIIÉrCO O SEGISIRO El, 22/01/2019 09:30 SOE N" 201872a4'10'
#iiôcoiã, -ràrãããiiõ íÀ iitotizo:-g. cóDrco oE vgRrFrcÀçÃo:
1190026a610. rlIRE i 4r'208625163'
ii-õõ&iõió veú'rrstÀ DE xÀlEnrÀÍs alirarcos E DE LruPszÀ LTDÀ

Àvàlidat!êó.3têclocümnto,'.i,P.egÉo,rlcâgujeltoàcoDPlowaçãoctêsuaautêrrticltlâdênosrêsPêclivôsPollais.
lnrãnai'a" reus ÊgP'ctiwos códisot d' v€lilicaçáo

.Y*



SEGUilDA ALTERAçÃO COI{TRATUAL DA SOCTEDADE:
3D COXTÉRCIO VARE.'ISTA DE MATERIÀS ELÉTR]COS E DE LIHPEZA LTDA

cNPJ/IttF N.o 28.3:10.7901000í €2
NIRE 'í12.08625163

Folha 3 de 9
CLÁUSULA QUARTA: Os sócios refiranescente Sergio Antonio Perassolli e Fúlvia

Gonçalves Perassolli, na condi@o de compÍadoÍes das partes dos vendedores, Diego

Jaime Gonçalves Perassolli e Douglas AmaHo Gonçalrres Perassolli, a partir deste

@ntrato assumem todos os deveres e direitos sociais que lhe foram vendidos e

t'ansferk os pelos vendedorcs.

CláUSUlÁ OUINTA: A responsabilldade do sócio é resffia ao \alor de suas quotas,

mas rcsponde solidariamenle pela integralização do capital social, conÍorme dispÕe o

art 1.052 da Lei 10.406/2002.

CúUSUI-A SEXTA A administraÉo da sociedade cabe a SERGIO AtlToNto

PERASSOLLI com qs poderes e aüibukiões de gerir e administsar os negócios da

sociedade ÍepÍesentâla ativa e passivaÍnente, judicial e extra judicialmente perante

órgãos públicos, in§ihtiçÕes financeiras, enlirlades privadas e terceiros em geral, bem

@mo praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à

deÊsa dc inEresses e direitos da sociedade, autorizados o uso do nome empresaÍial

isoladamente.

§ ío. - É vedado o uso do nome emprcsarial em atividades eskanhas ao interesse

social ou assumir obrigações seja em Íavor de qualguer dos quotistas ou de terceiros,

bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçáo do outro

sócio.

§ ?. - Faanfta-sa ao adminbtrador, no limite de seus poderes, constifuir mandatários

da sociedade, especifcados no inskumerfio os atos e opera@s que poderão praticar.

cEBtIEICo o tlEGIsrRo Éta 22t01/2019 09:30 soa N' 2018?298'10
peôioãõõ, -rãlàããlio DE lsl01/2019 cóDrco DE vERrEtcÀêo:
11900264610. XIRE: a!208625163
:o éóúncro vÀRB,rrsrÀ DE lrÀraarÀrs E!ÉtRrcos E DE lluPEzÀ LTDÀ
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IDo!4!4!^__l r.EtÀtfDÀo taÀlcos RÀYsEL BrscÀIÀ
SEGETÁRro-<aaÀl

cÍtRJlÍB^,22/Ol/20L9
vír. êEp!.t!fact1.Pr. gov.b!
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SEGUNDA ÂLTERAçÃO COTTRATUAL DA SOCIEDAÍ'E:
3D COHÉRCIO VARE.IISTA DÉ ilATERIAIS ELÉTRICOS E DE LIIIPEZA LTDA

ClilPJ/ItlF N.o 28.3110.79010001 €2
NIRE 412'08625í63 

Forhâ 4 de s
CIáUSULA SÊnMA: O Adminisfador declara, sob as penas da lei, de que não está

impedida de exercer a admhistraçáoda soc&adade, por bi especial, ou em virtude de

mndenaÉo criminal, ou pr se en@ntÍaÍern sob os efeitos dela, a pena que vede,

ainda que temporaÍiamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de

pÍevaÍlãçâo, peita ou subomo, conqJssão, peculato, ou oontra a ec,onomia popular,

conba o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorÍência, contra

as Íelações de consumo, fé pública, ou a proprbdade.

cLÁusul-A olTAvA DA coNsouDAçÃo Do CoNTRATO: Em consonância com

o que determina o art. 2.03Í da Lei n.o 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este

instÍumento, atualizar e consolidar o éonffio. tomando assim sem efeito, a paÍtir desta

data, as cláusulas e condigoes contidas rc contrato primitivo que, adequado 'as

dbposição da refurkla Lei n.o10.€6/2002 aplicáveb a este tipo socbtáÍio, passa a ter

a seguinte ÍedaÉo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

3D GOMÉRCIO VARE'ISTA DE MATERIAIS ELÊTRrcOS E DE UMPEZA LTDA
CNPJ/!,IF NJ 28.330.7S0/000'l €2

NIRE 412.08625í63

í)FÚLUA GONçALVES PERAI}SOLLI, brasileira, casada sob regime de comunhão

parcial de bens, nasckla 21lOBl1S7O, eÍnpresária, inscÍita no CPF/MF sob no

724,813.319-15, portadora da carbira de ftlentiiade RG no. 4409229 S§P-PR,

residente e domiciliada na Rua Jose.Monteiro de Melo, n.o 205, apto 5O4, Jardim do

Lago, Londrina-PR, CEP: 86050-430 e

@

ry
,{

h

cEBtIEIco o REGISIRO Etl 22tOl/2OL9 09:30 soB N' 2018?288410
iiiiióõô, -reiiãàrro oe tslor/zotg. côDrco DE vERrÊrcÀçÀo:
1190026a610. nlBB: {1208625163.
ãõ_éóúncro vÀÀEinslÀ DE !,ÍÀlERrÀrs E,ÉtRrcos E DE r'rrPEzÀ ltDÀ

.nF{q
DO

co^4ttcur I.E,ÀIIDRO üÀBCOS B,ÀYSEI. BI5CÀIÀ
sEcarráBro-GEBÀ!

coÀrrtBÀ,22l01,/2019
ír.Y..!p!e3af!ci1 . Pr - gov bt

ÀvAlidâd..!â3t3dcEwnt,,sqr'Fr€s'olficasujêltoàco'rPloveçáodê!uâluEenEicldãd.DosreslEctlvÔqDorLáiá.
tntonàDdo !'u! EsP€ctlvot cÔórgo' de vellt1câçào tt
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SEGUNDA ALTERACÃO CONTRAruAL DA SOGTEDADE:
3D COTiÉRGrc VARE^,ISTA DÉ i,ATERIAIS ELÉÍRtcos E DE U}IPEZA LTDA

CNPJ/MF N.o 28.3:t0.790/000í €2
NIRE .+í2.08825163

Folha 5 de 9
2)SERGIO ANTONIO PERASSOLU, brasileiro, casado sob regime de comunhão

parcial de bens, nascido 3O/OS/í 96ó, empresário, inscrito no CPF/MF sob no

556.185.409-59, portador da cartêira de iderúidade RG no. 4.220.337-8 SSP-PR,

rêsidenta e domiciliada na Rua Jose Monteiro de Melo, n.o 205, apto 504, Jardim do

Lago, Londrina-PR, CEP: 8605G430.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nestra pmça

SOb O NOME dE 3D COTllÉRClo VARE.'ISTA DE TTIATERIAIS ELÉTRCOS E DE

UMPEZA LTDA com sde na Rua Manoel CaÍlos Fenaz de Almeida, n.o 500, Jardim

lmÉrio do Sol, Londrina-PR, CEP: 86073€80, e inscÍita no CNPJ/MF sob ú
28.330.7$/0001-92, registrada na Junta Comercial do Paraná só no 41208625163

em 03/08/2017 e última alteraçáo conbatral regist'ada sob no. 20177275995 ern

13n1nffi7 resolvem consolidar o contrato social mediante as condi@s

estabelecidas nas dáusulas seguintes

cúusULA SEGU}IDA INIcto DAs ATMDADES E PRAzo DE DUR.AçÃo DA

SOCIEDADE: A sodedade iniciou suas aüvidades em 03i/0812017 e seu prazo de

duração é por tempo inde(erminado.

CLAUSULA TERCEIRA FIUAIS E OUTRAS OEPENDENCTAS: A sociedade podeÉ

a qua§uer tempo. Abrir ou fechar filial ou ouba dependência, no paÍs ou no exterior,

medianE atEraçào contratual assinada por todos os sócios.

cERtIAIco o AEGIstRo Er| 22/01l2}l9 09:30 SoB N" 2018728q110
iiiiiocõü, -riiàããlr o oe ts/otlzotg. cóDrco DE vEÀrErcÀçÀo'
11900264610. rlIRB: 41208625163.
rõ-ioerúio vÀBBirtstÀ DE xÀTEÀrÀrs arÉaBlcos E DE LrLPEzÀ 
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CLÁUSULÂ PRIIIETRA 3D COTÉRCIO VARÉ'ISTA DE MATERIAIS ELÉTR]COS

E DE UIíPEZA LTDA com sede na Rua Manoel Carlos Fenaz de Almeida, n.o 500,

Jardim lmpério do Sol, Lorxdrina-PR, CEP: 86073-680
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SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE:
3D COMÉRCIO VAREJISTA DÉ MATERIATS ELÉTRICOS E DE LIMPEZA LTDA

cNPJ/MF N.o 28.330.790/000.t €2
NIRE 412.08625163

Folha 6 de I
CLÁSULA QUARTA OBJETO SOCTAL: A sociedade tem por objêto a exploração

COMÉRCIO ÉLETRÔNICo VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MAQUINAS

E ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA, EOUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS,

ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE

PESSOAL, PRODUTOS DÉSCARTÁVEIS E MANUTENçÁO DE MÁOUINAS E

APARELHOS DE REFRIGERAçÃO.

CúUSULA QU]NTA GAPITAL SOCIAL: O capital social e de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) dMdidos em 5.000 (cinco mil) qyotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(um

real) cada um, subscrita e já integralizada em moeda corrente do País, pelos sócios,

da seguinte forma:

socto (%l QUOTAS VALOR
SERGIO ANTONIO PERASSOLLI 95 4.750 4.750,00
FÚLVIA GONÇALVES PERASSOLLI 5 250 25,00
TOTAL 100 5.000 5.000,00

cLÁusuLA SEKTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de

câda sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente

pela intêgralização do câpital social, conforme dispóe o art. 1 .052 da Lei 10.40612002.

cúusulA sÉnMA - cEssÃo E TRANSFERÊNGA DE QUoTAS: As quotas são

indivisÍveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento

dos outros sócios, a quem Íica assegurado, em igualdade de condi@es e preço, o

direito de preíerência para a sua aquisiçáo se postas à venda, formalizando, se

realizada a cessão delas, a alteraçâo @ntratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte d§ suas

guotas deveÉ notificar por escrito aos outro sócio, discriminando a quantidade de l

CERIII'ICO O REGTSTRO EX 22101/2DL9 09:30 SOô N. 20181288410.
PRCT[.CE!!,O: 18?288{10 DE a5/O1/2Oa9- CóDI€O DE VERrtrCrçÀO:
11900261610. nIRa: 41208525163.
3D colaÉRcro ltÀBBJrsÍÀ DE xÀtERrÀrs E!ÉTRrcos E DE LrMpE?,À !mÀ

I.EÀIiDBO yAÀCOS RrÀYSEt BrSCÀtÀ
SBCRETÀRIO_GEIITL

cuRrrrDÀ,22l01/2019
r!.r. eq,!.tâfaciI. p!. gov. b!
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SEGUNDA ALTERAçÀO CONTRATUAI DA SOCIEDADE:
3D COTiÉRClo VAREJISTA DÉ MATERIAS ELÉTRlcos E DE UMPEZA LTDA

cNPJn F N.c 28.330.790/000í-92
NIRE 412.08625í63

]Jú

\

?

Folha 7 de 9
quotas postas à venda, o pÍeço, forma e paazo de pâgamento, parEr qtE este exerça

ou Íenuncie ao diÍeito de preferência, o gue deveÉ fazer denbo de 30 (trinta) dias,

contados do recebimento da notificaçáo ou em prazo maior a critério do sócio

ali€nante. Se o sócio maniÊstaÍ seu direito de preferência, a cessáo das quotas se

íará na proporção das quotas que eBláo possuir. Deconido esse pÍElzo sem que sêja

exercido o diÍeito de preftrÉncia, as quotas podeÉo ser livremeffie bansÍeÍidas.

cúusulA oÍTAvA - ADMINTSTRAçÃo DA socrEDADE E uso oo NoME

EMPRESARIAL: A administraÉo da sociedade cabe a SERGTO ANTONIO

PERÂSSOLU com cs poderes e atÍibuiçÕes de gerir e adminislrar os negócios da

sociedade ÍepÍesentá{a ativa e passivamenb, judicial e extra judicialmente p€ranb

órgâos públicos, instihri@es financeiras, enüdades privadas e terceiros em geral, bem

como praticar todos os demais atos necessários à consecuçáo dos objetivos ou à

deÍesa dos interessês e direitos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial

isoladamente.

§ f o. - Ê vedado o uso do nome empÍBsarial em atividades estanhas ao interesse

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quolistas ou de terceiros,

bem como onerar ou aliênar bens imóveis da sociedade, sem autorizaÉo do outÍo

sócio.

§ ?. - Faorlta-se ao administrador, no limite de seus poderes, constituir mandatários

da sociedade, especificados no instLsnerúo os atos e operâÉes que poderão pmticar.

cláusuLA NoNÂ DECI-ARAçÃO Oe DESEMPEDIMENTO: O AdministrTtar

dedara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administsaçío da

sociedade, por lei especial, ou em ürtude de condenação criminal, ou por se

cERrIFIco O REGISTBo Ela 22/O|/?OL9 09:30 soa N" 20181288410
pãôiocõr,o, -rãiiesito 
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SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDÂDE:
3D GOilÉRCIOVARE,ISTADÉ iLÂTERIAS ELÊTRtcos E oE u}IPEzA LTDA

cl,tPJ/IúF N.c 28.330.7901000í €2
NIRE 4í 2.086115í 6:' 

Fo.na I de s
eÍEnt-aÍêÍn sob os efeitos dela, a pena que vede, aínda que temporariamente, o

aoesso a cargos públicos; ou por crime'falimentar, de prevaricação, peita ou subomo,

concu§são, peq.rlato, ou contra a econom:a popular, contra o sisítema financeim

nacional, oonba normas de defesa da concorÉncia, contÍa as relações de consumo,

íê prública, ou a propÍiedadê.

cLAlJsuLA DÉCltA - RETIRADA PRO-I-ABORE: Os sócios poderão. de comum

acoÍdo, fmÍ uma Íeürada rnensal, a titulo de "pró labore", observadas as dbposiçóes

regulamentares pertinentes.

cLAusuLA DÊcrxrA PRtrrElRA - É(ERcloo soclAl., DEMONSTRAçÔES

FINANGEIRAS E PARTICIPAçÂO DOS SÓCloS NOS RESULTADOS: Ao término

de cada exerclcio social, ern 31 de dezembro, o administrador prestaÉ contas

iustificadas de sua administação, procederdo à elabonação do inventário, do balanço

patinrcnial e do balanço de resuttado eonômico, cabendo aos sócircs, na proporção

de suas quobs, os lucros ou perdas apurados.

cLÁusuLA DÉctt{A SEGUNDA - JULGAMENTO OAS CONTAS: Nos quatro

meses seguintes ao téÍmino do exerclcio social, os sócios deliberaráo sobre as contas

e designarão adminishadores quando for o caso.

PaÉgrab único - Aié 30 (Einta) dias antes da data marcâda paÍa a Íeunião, o balanço

patimonial e o de resultado econômico devern ser pctos, por esoito, e coín a prova

do respectivo rccebimento, à disposição dos sócios que não êxerçam a administraÉo.

a
cráusuLA DÉcmA TERGETRA - FALEctÍilENTo ou tNTERDtçÃo DE sócÍo:
Fabcendo ou inteÍdibdo qualquer sócio, a sociedade continuaÉ sua atividade com

ü
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SEGUNDA ALTERAçÁO CONTRATUAL DA SOC]EDADE:
3D COMÉRCIO VAREJTSTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE LIMPEZA LTDA

cNPJ/MF N.o 28.330.790/000í.92
NIRE 4í2.08625163

Folha I de g

os herdeiros, sucessoÍa e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse

destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da Íesolução,

verificada em balanço especialmente levantado.

E por estar assim, justo e contÍatado, lavra e assina, a presente alteraçáo, em I

(uma) via, devidamente rubricada pelo ütular em todas as suas folhas, obrigando-se

fielmente por si, seus herdeiros e sucessores,

Londrina, 14 de dezembro de 2018.

úrr.r^^@
ffiPERAssoLLr Dou

&ropú'
FÚLVrA GONçALVES PERASSOLLI

DO GONÇALVES

PERAS

IO PERASSOLLI

cERlrFrCO O REGTSTRO Erir 22/07/20L9 09:30 SOa N" 20187288410pR(/r!€orr: 187288a10 DA L5/Otl?O19. CóDrcO DÊ vERrErCÀçÃO
1190025a610. IIRE: 41208625163.
3D cotaÉRcro vÀRBúrsrÀ DE LÀlERrÀrs ELÉTRtcos B D! LrtqpEzÀ

r.EltíDBo t urcos RÀYsar BrscÀrÀ
sEcFariÁRro-@ÀÀ!

cs§rrrÀÀ,22l01/2019
ín. êrq,re6âaâci.1.p! .gov. b.
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Parágraío único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FoRO: Fica eleito o foro da comarca de Londrina-

PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçóes resultantes deste

contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado

que seja ou venha ser.

À validàctê destê d@l,rnto, 3ê iE{,rêÉsô, fica sujêito à corylovâÇào dê sue àutêntici.tãdê nos rêspêêtivos pôrtãis
Into@do sêu, resFctlvos códigos d. velltlcaçao
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CONTRATO SOCIAL
3D COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÊTRICOS E DE LIMPEZA L?DA

1) DOUGLA§ ARNALDO GONçALVES PERASSOLLI, brasileiro, çasado sob

regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23105/1997,

inscrito no CPF/MF sob no 009.570.549-28, portador da carteira de identidade RG

no 7.210.637-7, residente e domiciliado à Rua Hernâni Lacerda de Athayde, no

400, Apto. 1802, Gleba Fazenda Palhano, Londína-PR, CEP 86.055630;

2) DIEGO JA]ME GONçALVES PERA§SOLLI, brasileiro, casado sob lBgimo de

comunhão parcial de bens, empresário, nascido em, 30/01/í993, inscrito no

CPF/MF sob n0 009.576.519-02, CNH sob no 05187270932 DETRANIPR,

residente e domiciliado á Rua Professor Samuel Moura, no 510, Apto. 1303,

Judith, Londrina - PR, CEP 86061460;

Resolvem, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito

constitulr uma Socledade Empresaria Limitrada, que se regerá pelos artigos 1.052

a 1.087 da Lei n'10.406, de março de 2002, pelas demais disposiçÕes legais

aplicáveis á espécie e pelas cláusulas seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICíLIOI A
sociedade girará sob o nome empresarial 3D COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS ELÉTRrcOS E DE LIMPEZA LTDA E tErá SEdE NA RUA PTOÍESSOT

SamuelMoura,n"510,Apto.1303,Judith,Londrina-PR,cEP86061-060;

-.\

a\

il

CúU8uLA §EGUNDA - FItIru§ E OUTRAS OEPENDÊNChS: A soci

poderá a qualquer tompo, abrir ou fechar filial ou outra dependênciq.6/no país
/

exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sóciosi

edade

ou no

CakIIFIC! o RACTSTRO Eü 03/0A/20a1 09:{8 SOB r' 4120862s1
PAO!OC!r,O: 1753E2E91 DE 02/OE/2O11. CóDrGO D! YIRIFrCÀçÃO
11702983699. lÍIR!: {1208625153.
3D ct!{fucro vÀaEÍrgrÀ Da üÀTaRrÀrs BúrRrcos B DE r.llrPBzÀ

tul{ra co,i(ÍtctÀr
DrO P^lÀN lib.rtrd Eoq,ua

sEGrrái -saRÀr,
cúrrtrBÀ,03/08/2017

rrr- q)r€tÀfnc11 . pÍ . go?. br

úIDÀ

À wrlidàde dcste docüreoto, tê iq)r.6Éo, ficr tuj.ito I ccq)rov.ção dê Êu. .ut.rticidÂal. loa
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CONTRATO SOCIAL
3D COüÉRClo VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRrcOS E DE L]MPEZA LTDA

cúusutá TERCEIRA - rNÍcto DAs ATIvtDADEs E pRAzo DE DURAçÃo DA

SOCIEOADE: A sociedade iniçiará suas atividades em 2810712017 e seu prazo de

duração é por tempo indeterminado.

cLÁusuLA QUARTA - OBJETO §OGIAL: A sociedade terá por objeto social o
COMÉRCIO ELETRÔNICO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPF-ZA,
MAOUINAS E AcEssÓRlos PARA LIMPEZA, EQUIPAMENToS
ELETROELETRÔNICOS, ARTIGO§ DE PAPELARIÀ PRODUTOS DE
PERFUMARIA E DE HIGTENE PESSOAL, PRODUTOS DESCARTAVEIS E
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAçÂO.

cLAusuLA QUINTA . CAPITAL §OCIAL: O capitar á de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) divididos em 5.000 (cinco mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00

(um real) cqda um, subscrita e já integrallzada em moeda eorrente do PaÍs, pelos

sócios e disúibuÍdas da seguinte forma.

cúusuLA sExTA - RESPONSAEILIDADE DOS SÓCIO§: A responsabilidade de

cada sócio é restritâ ao valor de suas quotias, mas todos rêspondem solldariamente

pela integralizeção do capital social, conforme dispõe o art. í.052 da Lei

10.406/2002.

cLÁuSuLA sÉnMA. cEssÃo E TRÂNSFERÊNCIA DE QUOT :As
são indivisÍveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a tercelros

consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de

CaAIIFTC\O O RaqTSIRO El O3/OA/2OL7 O9:lE SOB !l' {120E625
!n(/r!c!ota: 1?53E2691 D' OZ/OA|2OL1. C6Dr@ DE VlarPrqÀçIO:
11702983699. IIBE: {120a525163.
3D claÉRcro vNaEiÍrstÀ DE LÀÍE&rÀrg &ÉTErcoa B DB LIIlpazÀ LTDÀ

,UNTA COMTRCiAI.qo F^IJÀ}rÂ Libêltrd EoqnÚ
sEcBErítrÀ- cEnÂr,

CIIBITTBÀ, 03/08/2017
,n. q,!.Brl.cll -p.. 9w.b.

_r

,ç,

).,

A

9em

Y

§Óctos (%) QUOTAS VALOR

OOUGLAS ARNALOO GONçALVE§ PERA§SOLLI 50 2.500 R§ 2.500,00

DIEGO JAIIÚÊ GONçALVES PERAS§OLU 50 2.500 -R§ z,5oo,oo

TOTAL 100 5.000 Rs 5.0(xr,00

À wâLldad. d€!t. aiocr Eto, !e i4'resro, ftcà luj.lto a coq)rovrçao de suÀ àur.aticlaLde Ào!
Iafofl!.Ddo s6ü. Í.rp€ctlvor códtgor de ?.rLftc.ção
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CONTRATO SOGIAL
3D COUÉRCIO VAREJISTA DE i'ATERIAIS ELÊTRICOS E DE L]MPEZA LTDA

condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas á venda,

formalizando, se realizada a cessâo delas, a alteração pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas

quotas dcverá notiÍicar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de

quotas postas á venda, o preço, forma e prazo de pagamento, parEr que ests exerça

ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentÍo de 30 (trinta) dias,

contados do recebimento da notifiçaÉo ou em prazo maio a critério do sócio

alienante. Se o sócio manifestar seu direito de preferência, a cessão das quotas se

fará na propoção das quotas que entáo possuir. Decorrido esse prazo se que seja

exercido o direito de preÍerência, as quotas poderão ser livremsnte transÍeridas,

CúUSULA OITAVA - ADMTNISTRAçÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME

EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a DOUGLAS ARNALDO

GONçALVES PERA§SOLLI e DIEGO JAIME GONçALVES PERA§§OLLI COM

podêres e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, rêpresentá-la

ativa e passivamente, judieial e extra judicialmente perante órgâos públicos,

instituiçÕes Íinanceiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar

todos os demais atos necessários á consecução dos objetivos ou á deíesa dos

interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial

isoladamente.

§ ,".- Ê vedado o uso do nome êmpresarial em atividades esfanhas ao lnteressê

soclal ou assumir obrlgaçÕes seja em ÍavoÍ de qualquer dos

terceiros, bsm como onerar ou alienar bens lmóveis da sociedade,

do outro sócio.

quoti ou e

,9"
)//y
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CONTRATO SOCIAL
3D COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTR|COS E DE LIMPEZA LTDA

§ 2c.- Faculta-se aos administradores, no limite de seus poderes, constituir

mandatârios da sociedade, especificados no instrumento os atos e opera$es que

poderão praticar.

CLÁUSULA NONA - Os aclministradorês declaram, sob as penas da lei, de que não

estão impedldos de exercer a administraçáo da empresa, por lei especial, ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime

Íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

economia popular, @ntra o sistema financeiro nacional, @ntra normas de defesa da

conconência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CúusuLA DÉGIMA - RETIRADA PRo-LABoRE: os sócios poderão, de cnmum

ecoÍdo, fixar uma retlrada mensal, a tÍtulo de "pró labore", observadas as

disposiçôes regulamentares pertlnentes.

cúusuLA DÉcrMA PR|METRA - ExERcÍco soclAL, DEMoNSTRAçÔES

FINANCEIRAS E PARTICIPAçÃO OOS SÓCIO§ NOS RESULTADO: Ao término

de cada exercÍcio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas

justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econÔmica, câbendo aos sócios, na

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados-

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - JULGAMENTo DAS coNTAS: Nos quatro

I

meses seguintes âo término do exeÍcÍcio social, os sócios

contas e designarão administradores quando for o caso.

delibêra as

CETITICO O REOISIRO Eü 03/OA/2011 09:48 SOB L' 1L208625163.
PRqrocoúo ! l7s3!2691 DE O2/0A/2O17. O5DIGO D! VIIIIICÀçÃO.
11702983699. rÍIRE. {1208625163.
3D clNdRcro vÀtri.,rgrÀ DB xÀtEf,tltlt irrÉlatcos I Da r.rlPazÀ E!DÀ

,uNIa col Elcr^t
DO P SIJNA Libêrcà(l Eogu,

sEqR.EfÁRrÀ- cBnÀr.
crnrEBà, 03108/2017

rrr. q)r.sàf.clI.pr. gDr.br
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IDlorD..ldo têut Í.ep.ctlvot c&lgÊt d. v.rlllcâção
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CONTRATO SOC]AL
3D COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE UMPEZA LTDA

Parágrafo únlco - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o

balan@ patrimonial e o do resultado econômico devem ser poslo, por esçrito, e com

a Prova do respectiyo recebimento, á disposição dos sócios que não exêrçam a

edminlstraçâo.

cLAusuLA DÊcrMA TERCEIRA - FALEGIMENTo ou INTERDIçÂo DE sôcloi
Falecondo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com

os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse

destes ou dos sócios remanescentês, o valor de geus haveres será apurado e

liquidado com base n6 situação patrimonial da sociedade, á data da resolução,

verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em r€lação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fiça elêito o foro da comarca de Londrina-

PR para o exerclcio e o cumprimento dos direilos e obrigaçÕes rêsultantês dêstê

contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais espeÇial ou privilegiado

que seja ou venha ser.

r4r
I jUNTA coÂÁtEcraL ?

À wâllillal€ d.!t. docürdlto, 6. 14r!àr.o, É1cà .uJ.ttô â cq,ldação dê su! rutârtlêid.dc Âo! r.ap.ctiw! Portair
Iufotlando s.ua lâsDêêtivot córüEot dê verificaçao

4

ca/

E por estarem assim, iustos e contretados, lavram e assinam, o presente contrato

em í (um) via, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas,

obrigando-se Íielmente por si, seus herdeiros e sucessorês legais I curgpri-lqem

todos os s€us termos. / \
/\
.t

C

@
\

ClFrtFICo o n!(il9llo g O3lOrl2OLT O9:aA EOB f' a120a525153.
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LiD.rtâó Aoqüt
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Londrina, 28 de Julho de 2017.

DOUGLAS

DIEGO JAIIúE

,IUI{IÀ COMÊICIAI.

GONçALVES PERAI}§OLU

PERÂ§SOLLI

qERAIFIC9 O Blqlgtio g 03/Oa/2017 09:{E soB tr" {I20E625163.

117029!3619. r!ü: t120E525161.
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Comércio Varejista de Mâteriais Elétricos e de Limpeza Ltda. _ ME

DECLARAçÃO OE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Pregão Presencial No 112019 - SRP

Prezados Senáores.'

3D Comércio Varejista de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME, inscrita no
CNPJ n' 28.330.790/000'l-92, pot intermédio de seu representante legal o Sr. Sérgio
Antônio Perassolli, portador da RG no4.220.337-8 e do CPF no 556.435.409-59,
declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,conforme exigido
pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2OO2.

Londrina, reiro de 2019.

de Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME
erassolli

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

Etrn'oo,lllpiiirr ez
3D CoMÉRCto l:..,1" ,ri-, .-. ,r.

ettrnõii;- m* i,r-.. -, , ; tt*'t
. Rua ManoelCií; irr, . ., 

^*.,lr"iCOL ."*ill,',ü;': 
"- J

Rua Manoel Cartos Ferraz de Almeida, 500 _ CEp 86073-6g0
Fone: 43 3378-8560
Londrina - paraná
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETAR!{ DA ADII,TINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCh

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
slsTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÁO DO REGTSTRO MÉRCANT|L - STARCO

CERT|DÃO $IIPUFICADA páoina: (tol/ oo1
Ceílific{rcr que a lnÍofltEções abqiro coostütl doo doc1lmcntog laquivldos nêllt Juntâ CqncídC e !ão vlgE rE
na dala d. sU. orpodlÉo.
faomê Empír.aÍiJ
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7 Comércio Varejista de MateÍiais Elétricos e de Limpeza Ltda. - ME

DECLARAçÂO COiIPROBATÓRIA DE ENQUADRAÍ{ENTO COTTO
i,IICROEITIPRESAOU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No í/20í9 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 't23, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa 3D Comércio Varejista de Materiais Elétricos e de
Limpeza LTDA - ME, inscrita no CNPJ n' 28.330.790/0001-92. esta enquadrada na
categoria Microempresa, bem como não está incluída nas hipóteses do 54o 6o 

"n. 
ao

da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Londrina reiro de 2019.

Materiais Elétricos e de Limpeza LTDA - ME
rASSO ili

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

?:#!i:,,,^lB,yc,lj-ez
_ eiÉ-rarcõs'Ê Ài,ioli 

ri, i1i^;ERAls

ütffiiH)ffi:Ii /

Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida, 500 - CEp 96073-6g0
Fone: 43 3378-8560
Londrina - paraná
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i,l. R. ÍI'ORGAN COTTERCIAL E SERVIçOS LTDA - ME
NIRE no 41207213660 -, Ol I 1 1 12917
C.N.P.Jíti.F.: í4.61 8.90910001 €3

QUARTA ALTERAÇÀO E CONSOLIDAçÃO CONTRATUAL

MARGOS RIBEIRO mORGAfl, brasileiro, solteiro, nâscido em
2ô106/1S78 na cidâde de Londrina PR, empÍesârio, rêsidente e
domiciliado em Londrina PR, à Rua ltapicuru no 337 - Apto 60'l e 602 -
Vila Nova - CEP. 86.025-410, portador da carteira nacional de
habilitaçáo no 02467494892 - DetranlPR, da cedula de identidade civil
RG no 6.7ô7.365-4 - SESP/PR e do CPF/MF sob no 017.803.259-08.
único sócio componente da sociedade que gira sob o nome
empresarial de M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIçOS LTDA -
lltE, estabêlecida em Londrina PR, à Rua Araguaia no 804 - Sala 03 -
Vila Nova - CEP. 86.025-720 com seu contrato social primitivo
arquivado nâ Junta Comercial do Paraná sob NIRE no 41207213660
em sessão de 07fl12011, inscrik no CNPJ ne 14.ô16.S090001-83.
resofue por este instrumento particular de alteração, modificar o seu
contrato social primitivo e posteriores alterações, de acordo corn as
cláusulas e condiçóes seguintes:

cLÁu§uLA PRI!íEIRA: Fica re-ratiÍicado a 4a altêração e consolidaçâo
contrâtual arquivada sob o no 20167543180, em sessão de 311úf2O17, onde se
6: 4" alteraçáo e consolidaÉo eontratual leia-se. 3' alteração e consolidação
contratual.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica re-ratificado o objeto social da empresa constanle
na clausula 30 da consolidaçáo da 30 âlteraçáo e consolidaçâo contratual
arquivada sob no 20167543180, em sessáo de 31l01f2017, onde se lê: Comércio,
lmportação e Exporfação de equipamentos e suprimentos de infoímática,
equipamentos de telefonía e comunicaçáo, produtos eletroeblrônicos,
eletrodomésticos, embalagens de papel, eínbalagens dê papeláo, embalaçns
plásties, adesivos, equipaments de protêção individual, materiais de higiene,
materiais de limpeza, materiais de lavanderias, fenagens e Íerramentas leves e
pesadas, móveis e mateÍiais paÍa escritório; PrestaÉo de Sêryiços de portais,
provedores de contêúdo e serviços de inÍormaçâo na internet; Serviços de
transporte rodoviárir: de cargas; Serviços de instalaçào, mânutenção e reparação
de máquinas de escritório, compütadores e periíêricos dê informática; Serviços de
conseÍvação, limpeza e higienização de ruas, banheiros, coletas de lixo e de
ÍecicÍado; e Seruiços de consultoria em tecnologia de informaçáo, leia-se:
Comé1cio, lmporbção e Exportação de equipamentos e suprimentos de
informáüca, equipamentos de telefonia ê comunicâção, produtos
eleboelekônicos, eletrodomésticos, embalagens de pepê|, embalagens de

,1
ti'.

I

cErTÍFrc! o REGr6rro 4 27/01/20L1 15:24 SOB X' 20115365861.
pRorocor.o: 1?5356861 DE 27 /07 /2011 . CóDrGO DA rrERrFrCÀçÁO:
11702E91972. NIra: a1207213660.
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M. R. UORGAN COâiERC|AL E SERVIçOS LTDA - ãrE
NIRE no 41207213660 - 07rÍ112011
C.N.P.J/M.F.: 14.61 6-9091000í €3

QUARTA ALTERAçÃO E CONSOLTOAÇÃO CONTRATUAL

cúUSU LA TERGEIRA: Fica alterado o endereço resídencial do sócio MÂRCOS
RIBEIRO MORGAN, já qualiflcado, para a Rua Frânz Hesselman no 770 -
Jardim Santa Alice - Cep:8603ê280 - Londrina Pr.

CúUsU QUARTAI O sócio ilARCOS RIBEIRO âIORGÂN, já qualilicado,
quê possui na sociedade e quantia de 80.000 (oitenta mil) quotas do capital social
no valor nominal de RS 1.00 (hum real) cada, perÍazendo o total de R$ 80.000,00
(oitenta mir reais), vende e tíansfere ao sócio ingressante TADEU JOSÉ
MORGAN, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
nascido ern 251O41195d. na cidde de Londrina PR, empresário, residente e
domiciliada em Londrina PR, à Rua Apucarana no 51 - Conjunto Antares - CEP.
86.036^480, portador da cédula de idenüdade civil RG no 2.103.4O8 - SESPIPR e
do CPF/MF sob no 223.147.259-72, a quantiâ de 800 (oitocentas) quotas do
capital social no valor nominal de R$ 1 ,00 (hum real) cada, perfazendo o tcúal de
R$ 800,00 (oitocentos reais),

CúusULA QUINTA: O sócio cedente MARcoS RlBElRo MORGAN dá ao
sóeio ingressante TADEU JOSE MORGAH, plena, geíal e Íâsa quitação dâ
cessão das quotias ora transferidas, dêclarando esle conhecer a situaçâo
econômica e Íinanceira da sociedade, Íicando sub+ogado nos direitos e
obrigaçôes deconentes do presente instrumento dê alterâção.

CúUSULA SEXTAT Em deconência da presente afteração, o capital social da
soeiedade inteiramente subscrito e inlegralizado nestê âto, em moeda corrente do
País de 80.000 (oitenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada,
períazendo o total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fica doravante assim
diskibuído aos sócios: r*r rr. rc.,2úzrr.,!. r.on5.cca€&:

..,.-

'l

ril

r/

CEAIIFICO o il(lIstro sÁ 21/07 /20a7 15:28 goB !I' 20175366861

p
pRcE9cor.o: 1?536686L DE 27/01/ZOal. CóDrCO D! VERlrtCÀÇÃO:
1I702891972. lrlaa r 4L201213550.
r. i. rroEcÀlí coErclrr. E slivlçls llDÀ - E

.ur\ÍIÀ CoÀrtrcul!o ?al^r{ LtbêÍt.d Bogü!
sacBt!âRtÀ- aÍaiÀ!

cgRrtrR , 27 /o1l2oa7
riíÍ. úpr.áüf áciI. pr. gov. br

)

À ?âltdadê d.st. docrêÀto, .. iq,rêsÉo, fica sujêito à cúprdv.ção d! lua âut.lttétdàdê Dot r.3lrêctivoi
rEfolludo .êu. rê.p.ctlwoÉ eódigo. d. eêrific.ção

papeláo, embalagens plásticãs, adesivos, equipamentos dê proteção
individual, materiais de higiene, matêriais de limpeza, materiais de
lavanderias, ferragens e ferramentas leves e pesadas, móveis e mabriais
para escritório; Prêstação de Servíços de portais, provedores de conteúdo e
serviços de informação na inteÍnet; Serviços de transporte rodoviário de
cargas; Serviços de instalação; manutenção e raparação de máquinas de
escritório, computadores e periférícos de ínformática; Serviços de
cônservação, limpeza e higienizaçáo de ruas, banheiroe, coletas de lixo e de
reciclado.
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u. R. rroRGAN COMERCTAL E SERVTçOS LTDA - FrE
NIRE no 4í2072í3660 - 0711í/20íl
C.N.P.J/M.F.: í 4.616.9091000í-83

QUARTA ALTERAçÃo E CONSOLTDAçÃO COnrRarUAr

soclo Yo QUOTAS CAPITAL
MARCOS RIBEIRO ÍI,IORGAN 99 79.200 R$ 79.200,00
TADEU JOSÉ MORGAN
. TOTAL

0í 800 R$ 800,00
80.(X)0 R$ 80.000,00100

cúusuLÂ SÉTIMA: A admin
MARCOS RIBEIRO MORGAN
atriSuições de Administradores, autorizado o uso do nome cornercial
individualmenb, vedado, no êntanto, eÍn atividades estranhas ao inteÍesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como oneftrr ou alienar bens imóveis da sociedade, sem.
autorização do outÍo sócio. ie,rrr,u: 'orl 

r.oúo r É{ ocrrloa

CLÁUSULÀ OITAVA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não
estão irhpedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou poÍ se encontrareín sob os efeitos dela, a
pe.Íra que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime ialimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, @ntra rprmas
de deÍesa da concorrêncía, cúntra as relaçÕes de consumo, Íé pública, ou a
pfopfiedade- (rrr r.! I r. ccr.c@,

cLÁusuLA NoNÂ: Fica alterado o obieto social da ernpresa que eÍa de:
Comércio, lmportaÇão e Exportação de equipamentos e suprimentos de
inÍormática, equipamentos de telefonia e comunicâçáo, produtos eletroeletÍônicos,
eletrodomésticos, embalagens de papel, embalagens de papelão, embalagens
plásticas, adesivos, equipamentos de proteção individual, materiais de higiene,
mâteriais de limpeza, materiais de lavanderias, fenagens e ferrarnentas leves e
pesadas, móveis e materiais para escritôÍio; Prestação de Serviços de portais,
provedores de conteúdo e serviços de informação nã intemel; Serviços de
tÍansporte rodoviário de cargas; Serviços de instalação, manutenÉo e reparação
de máquinas de escrilório. computadores e periféricos de informática; Serviços de
conservação, limpêzâ e higienização de ruas, banheiros, coletas de lixo e d
reciclado, para: Comércüo, lmpoÍtação e Exportação de equipamentos e
suprimentos de informáüca, equipamentos dê tolefonia e comunicação,
produtos eletroeletrônicos, eÍetrodomésticos, embalagens de papel,
embalagens de papelão, embalagens plásticas, descaíáveis, adesivos,
equipamentoa de proteção individual, mateÍiais de higiene, materiais de

istraçáo da sociedade será exercida pelos sócios
e TADEU JOSE MORGAN, com os podeÍes e

CERTIEICo o RBGISfBO Él 27/07/2011 15!28 SOI x' 201?5366351.
ptqlocolo. 1?536686t DB 27/O7120L7. C{DrgO DA VAartterçáO,
LL1 02A9L97 2 - IIE: {120?2L3660.
ú. t. taoRGÀN coilEÀcl,rrJ a sEnvrçlg LtlrÀ - lG ?

YY

U-lÉrl
l-uàIIa coê.f,tcr [I
I oo PÀtáN^ j llb.rtãd aê91ra

sloEaÁRr -oErÀJ.
cÍIa,Í,fad , 27 /07 /20L7

ffi .q)rê6.f.ci1.pr-gd.br

À v.llatrdê dêlrê atrocrE€úto, Eê i.q,!ês6o, licê sujêito à c..prow.ção de tuâ autêotlcÍtLdê loa rê5pêctlvos Porlal6
IÂlonaÁdo 6eu6 reslrêctiYo6 códigoa dê v.lificaçIo
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M. R. T,IORGATII COI'ERCIAL E SERVIçOS LTDA - TIE
NIRE no 41207213660 - O7l1'lt20'11
C.N.P.J/lll.F.: 14.616.9091000í .83

QUARTA ALTERAçÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

limpeza, materiais de lavanderias, ferragens e furramentas leves e pêsadas,
móvêis ê materiais para êscritório; Prestação de Serviços dê portais,
provedores de conteúdo e serviços de informaçáo na intemet; Servíços de
transpoÉe rodovÉrio de cargas; Serviços de instalação, manutenção e
Íêparação de máquinas de escritório, computadores e perifêricos de
informática; Serviços de consarvação, limpeza e higienização de ruas,
banheiros, coletas de lixo e de reciclado; ê Serviços dê coÍrsultoÍia em
tecnologia de inÍormação.

c ULA ClillA: A vista da modificação ora ajustada, GONSOUOA§E
O CONTRAIO SOCIAI com a seguinte redaçáo:

c
M. R. MORGÂN COiTERC|AL E SERVIçOS LTDA - ÊIE

C.N.P.J/ttl.F.: 14.6í6.9091000í€3
NIRE no 41207213§60 - A7 fi 'l 1201'l

IUIARCOS RIBEIRO ttlORGAN, brasileiro, solteiro, nâscido em 2610ô/1978
na cidade de Londrina PR, empresário. residentê e domiciliado em
Londrina PR, à Rua Franz Hesselman no 770 - Jardim Santâ Alice -
Cep:8603&280 - Londrina Pr, portador da carteira nacional de habilitaçao
no 02467494892 - Detran/PR, da cédula de identidade ciül RG no
6.767.3654 - SESP/PR e do CPF/MF sob no 017.803.25+08 e TADEU
JOSÉ UORGAI{, brasileiro, casado sob o regime de conp.rnhâo univêÍsal
de bens, nascido em 25104/1954 na cidaúe de Londrina PR, emprêsário,
residente e domiciliado em Londrina PR" à Rua Aputxrana no 51 -
Coniunto Antares - CEP. 86.03ô-480, portador da cédula de itCentidade
civil RG no 2.103.408 * SESP/PR e do CPFlhrtF sob no 223.147.259-72,
únicos sócios componentes da sociedade gue gira sob o nome
empresarial de tr|. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIçOS LTDA - tiE,
eslabelecida em Londrina PR, à Rua Araguaia no 804 - Sala 03 - Vila
Nova - CEP. 86.025-72A, com seu contrato social prlmitivo arquivâdo na
Junta Cornercial do Paraná sob NIRE no 41207213660 em sessáo de
07111DA11, inscriüa no CNPJ no 14.616.909/0001€3, resolvem por este
inslrumento particulaÍ de altereçâo, con§olidar o sêu @ntrato sociâl
primitivo e posteÍiores alterações, de acordo com as cláusulas e

4
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cER.lrr1co o RBGtsÍEo g 27lA7l2OL7 15:?8 SOB L" 201?5366861'
pRqrocor.o: 175366861 Da 27/07/20L7- CóDrGO DB VERralCÀçãO:
11702E91972. xlll: {1207213660.
u. B- laoBoÀlf cqxEEcl]lL a sElvaÇoa r,tDÀ - xB

ijt{la @nrrcl^t
DO PlArr.rÀ Llbêrtâd EoguÉ

sEcnETÍRrÀ - cEtât
cÍ,aatrE; , z7 / 07 /2OL7

ffi .qr!.!.f.ci1.Dr.gdí.b!
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U. R. UORGAN COITIERCIAL E SERVTçOS LTOA - llE
NIRE no 41207213660 - 07rtí1201í
C.N.P.J/M.F.: 14.5í6-909/0001 43

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLTDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRlilElRA: A sociedade girâ sob o norrre ernpresarial de it. R.
I,IORGAN COISERCIAL E §ERVIçOS LTDA - ilE. rprrd,r,,,ccnúi)

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tern sua sede na Rua Araguaia no 804 -
Sala 03 - Vila Nova - CEP. ffi.O25-720 - Londrina PR, podendo poÍ delibêÍação
dos sócios, ainda, abrir e enoerrâÍ escritóríos ou filiais em qualquer parte do
teritôrio nacional. 6,. r"r, o, cazoo.;

CúUSULA TERCEIRÂ: O objeto social da sociedade é o de: Comércio,
lmportação e Exporteçio de equipamentos e suprimentos de informática,
eguipamentos de telefonia e comunicação, produtGs eletoelêtrônicos,
elatrodomésticos, embalagens de papel, embalagens de papelâo,
ambalagens plásücas, descartáveis, adesivos, equipamentos de proEção
individual, mâtêriais de higiene, materiais de limpeza, matêriais de
lavanderias, feragens e ferramentas leyês e pesadas, móveis e matedais
para escritório; Prestação de Serviços de portais, provedores de conteúdo e
serviços de ínbrrnaçáo na intemet; Sewiços de transporte rodoviário de
cargas; Serviços de instalaçâo, manutenção e reparação de máquinas de
escrítório, computadores e periÍéricos de informática; Serviços de
conservação, limpeza e higienizaçáo de ruas, banheiros, colebs de lixo e de
reciclado; e Serviços de consultoria em tecnologia de informação.

CúUSULA QUARTA: O capital social da sociedade inteiramente subscrito e
integralizado neste ato, em moeda corrente do País, é de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), divididos em E0.000 (ortenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00
(hum real) cada, ficando assim distribuidos entre às sócias: rr,.. rr. rccrraqr r^,t r.6á;cc,ea

Yo QUOTAS CAPITAL
]bIARCOS RIBEIRO IltORGAN 99 79.200 R§ 79.200,00

01
100

R$ 800,00
R$ 80.000,00

to

TADEU MORGAN 800
. TOTAL 80.000

CúUSULA QUINTA: A socbdade iniciou suas atividades em 07 de Novembro
de 2.0'11, e §eu pftrzo de duração é indeterminado. (ÂrL ss7, n, ccr2.o02)

CúUSULA §EXTA: AS quotas são indivisíveÍs e náo poderáo ser cedidas ou

5

^

|[
tÍaÍrcÍerides a teíceiros sem o consentímento do outro sócio, a querB fica
assegurado. em iguaHade de condições e preÇo direito de preferência par2(sua

í,y 
^

/ /\ / tt-*1.

qBitrElco o llOI§rBo 4 27 /07 /20a7 15:26 SOE ll' 20175365851.
Piorocor.o: 175365861 DE 27/07/2Ot7. CóDrOO DB vERrFrC ÇÂO:
11702E91972. NIRI: {r20721.3650.
r. i. xoRGÂÍ cotaBEcrÀ1, E saFvrços r.tDÀ - LB

.r.h{r^ @^4Ercl^!
LtO PAIA}TA t ib.rtâd Bosut

sEcrBÍÁtrÀ-GaaÀr.
cg*ÍttR , 21101/2011

rlír. €q)!cr.f âci1.pr. gov.br

À v.Udrd6 d.Et. itocuêlto, .. iq)rêEso, Ílc. Éujêito à c6qrrovâção d.
IÀforuato s.us EêÉIr.ctiwo! código. d.

Éua âüt.aticiilâdê loi ..apêctiwos
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M. R. íltoRGAN COITERCTAL E SERVTÇOS LTDA - ME
NIRE no 41207213660 -0711112011
C.N.P.J/M-F.: 14.61 6.90910001 -83

QUARTÂ ALTERAÇÃO E CONSOLTDAçÃO CONTRATUAL

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessâo delas, a
altêraçâo contratual pertinente. 6,. r.ax- Áá.1 os7.r3z oo2l

GLÁUSULA SÉTHA: A responsabilidade de cada sócio ê restrita ao valor de
suas guotas, mas todos respondem solidarlamente pêla integÍalização do capital
Social . tl,,. rtsr. ccrz-*a

CúUSULA OITAyA: A administração da sociedade sera exercida pelos sócios
fiffi§ ntaÊtno moRcAN e TADEU JosE tioRGAN, com poderes e
atribuições de Administradores, autorizado o uso do noÍne empresarial
individualmentê, vedado, no entanto, em atividâdes estranhas âo inleresse
soeial ou assumir obrigaçôes seja em Íavor de qualqueÍ dos guotistas ou de
terceiros, bem como oneraÍ ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio- rn rr. v! ,ri3; 1.or!. 1.6.. ccro2l

CúUSULA NONA: Ao têrmino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o
administradoÍ prestará contas iustiÍicadas de sua administraçáo, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patdmonial e do balanF de resultado
econÔmico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apuradas. {o,." r.oca cca,o4

CLÁuSULA DÉcImA: Nos quatro meses seguiotes ao término do exercicio
soêial, os sócios deliberarâo sobre ãs contas e des(;naráo adminishadorês
quando for o câso. {arr. r.orr o r-ozz! I.a.r tflÂ cc/zoe?l

SUtá D A PRIMEIRÂ: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar
uma reürada mensal, a titulo de pró-labore, observadas as disposi@es
regül amentaÍes perlinentes.

CLAUSULA DECI}íA SEGUNDA: Falecendo ou interditado gualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e lQuidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resluçáo, veriÍieda em balanço
especialmente levantado-

PaÉgrafo Único: 0 mesmo pÍocedimentÕ será adotado em outr6 cílsos em qüê
a sociedade se resolva em relação a seu sócio. r*. 

'.ozrc 
i.o3r. cc,aú2)
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CElTItIco O RBGISTao El 27/07/2011 15:28 soa !c' 20175366E51.

rr{a @r{5ü^r
Do P^-r^N^

pRolocol,o: 1?5366851 DB 27 /07 /2OL1 . CóDrGO DB VRrFtCrçÍO
1L702A91972 - rIRE. 4120?213660.
!í. R. l@RciÀtt colaBEcrÀl B §8ÀlrÍç!6 Í.tDÀ - xE c

Lib€rt.d BoguÉ
SlchEttEl]r- g!EÀr.

q&t.ttB , 21lo1l2oa1
rw..q)r.6Éafâci1.p'.qov.br

À w.li,dÀdê dêrr. docr,rêBto, áe iq)rê66o, t1cê sujeito à c.úprowàÇão d. srrâ àutêuticidàdê trôr resPecttvoE
IafoEalalo lsuá lesPêcli?os c,6digo8 de veriftcàção
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m. R. iroRGÂN coMERCrÂL E SERVIçOS LTOÂ - ME
NIRE no 412O7?13660 - 0?rí1r20'l'l
C.N.P.J/M.F.: 14.6í6.90910001 .83

QUARTA ALTERAçÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRÂTUAL

E, por estarem assim. rustos e contÍatados, lavram e assinam o pÍesente
instrumento em úa única de igual Íorma e teor, paÍa que produza os seus
iuÍidicos e regulares eÍeitos.

1

.4t.,
k*o

LoÊdrina PR, 10 de Julho de 2.0'17.

TADEUN

?
cEBrrarco o BEGTsTRo g 21/o7l2o:r1 15!28 SOB n' lOtlS:SOagr-
Erc[oc!úo: 175366861 DE 2'r/O7 /2OL1. CóDrGO DA VBTATCÀqÁO!
117024919r2. rlia: {1207213660.
x. r. laoRorr clrEc!lrr E sElrllqos !ÍDl - xE

Li.b.Et.d BôguÉ
SECRETIRT -6!IÀ!

qI,l-tÍaB , 21 / 01 l2ot1
,rr. qrr.Éâfrcl1.pr.gov.b.

,''{IÀ @à'EIC|^L
oo âlrflÃ

À vâllalrd. d.!t. docürüto. B. l4r.iEo, flc. .uJêÍto à cqr.oe.ção d. ru. .ut.rticidrd. uo6 rê4)êctlvor pôrtâls
Ilforrndo !.ur rê4,.cti@! êódlgoÉ Ac w.ttatéâção

CúusULA oÉclirlA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas
da lei, de que não estáo impedidos de exercerem â administração da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede. ainda que temporar,amente, o acesso a caÍgos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contta as relaçÕes de consumo, fé
pública, ou a propriedadê. rra r.au rr.. ccr:oerl

cúUSUta OÊCnfa QUlnlt A sociedade DECLARA sob as penas da lei,
que se enquadra na condiçáo de ilIICROEMPRESA, nos termos da Lei
Cornplementar no '123, de 14|1U2OAA.

CúUSULA DECIMA QUINTA: Fica elgito o foro da comarca de Londrina PR,
para o exercício e o cumprimento dos direitos e oo*r§açôes deste contrato.

.^
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RPIJÊI-ICA FERAT|VA tD BRASIL
ESTADO DA PARÁíBA

CARTóRIO AZEVàX) BASTOS
R.}iDADO í888

PHi|ERO REGTSTRO CrVrL DE IIASCTME]|TO E óBTOS E ProVÂTIVO rE CASAÍ EI{TOS, rr{TERgçôEi ETUTE-AS t}A
COMARCÂ DEJOAO PES{iOA

Av. +itácio fussoa, 'l'Í45 Bairro dos Estados 5803G00, Joáo tussoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-54A4
http://w w w.azevedobasto§.nol,br

ÉrÊ;l: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AI.'TENNCAçAO DIGÍIAL

O BeL VábeÍ Azevêdo de M.anda Cavalcanü, Oíicialdo ÊirEiro Regbtro Cryilde llascinentos e Óbitos e Phvatvo de CasanEntos,
hterdeões e Íúelâs com atrbuiçâo de autenticar e reconheceÍ firÍÍBs da ConErca de Joáo Fessoa Capitaldo Étado da hrabe,
emvirtude de Lei, etc... v
DECLARA para os devilos fins dê direito que, o docuÍrEnto em anexo identificado individuakrEnte em cada Código de Autenticaçào
Digital' ou na íeÍerda sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e norrÍBs vigentes'.

DECI-ARO ainda que, para garantir lÍansparência e segurança juriiica de todos os atos oriundos dos respectúos serviços de
l.lotas e Regbtros do Btado da kraba. a Corregedoria Geralde Justiça editou o Provi!ÍEnto CGJPB M 0032014. deterÍinando a
inserçáo de um códlo em todos os atos notoràis e Íegistrais, assim. câda Selo E»gital de Fscalizaçáo Atrajudicial contém um
côdilo único (poÍ exenplo: Sêro Digital: ABC1231íXrXZ) e dessa ÍorÍna, cada autenticação pÍocessada pela nossa Seryenlia
pode ser confirrnada e verificada tantas vezes quanto íor necessário através do site do Tribunalde Jusliça do Estado da Paraba,
endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitay

A autenticação d(rital do docu.rEnto Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realzada. a erpresa MORGAN E IIORGÂN
LTDA ltE tinha posse de um docunEnto com as nrgsnras caracterbticas que Íoram reproduziCas na cópia autenticada, sêndo da
enpresa irORGÂN E ORGÁttl LTÍ» M E a responsabiHade, única e exclusiva, pela iionebade do docuÍrEnto apÍêsêntado a este
CâÍtório.

Esta DECLARAÇAO foi eÍüila em 28/09/20íE {5:2E:50 (hora local} através do sisteÍE de autenticaçáo digital do Cartório
Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 10. 10o e seus §§ 10 e 2" da MP 22OO|2OO1, corno taràém, o docurEnto eletrônaco
autenticado contendo o Certíicado Dgital do ttular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretanEnte a erÍpresa
ÍtlORGÂN E MORGAN LTOA ilE ou ao Cartório pelo endereço de e.n€il autentica@azevêdobâstos.not.br

Para informações ítais detahadas deste ato, acesse o site Epslê.UtsjSitr!33eyeC.ghês!9s=lglf e inforÍrE o Código de Consu/ta\,
desta Declaração,

Código dê Consülta desta Ire claÍação: 1082900

A consulta destâ Oeclaração estará disponível em nosso site atê 28109120í9 11:48:54 (hora local).

iCódigo de Autenticaçáo tigital: 61522509181íí8160236-1

'Leglslações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94. Lei Federal no 10.40É,12002, t\iledida PlovbóÍia no 22O0DO01, Lei Fêderal no

13.105/2015, Lei Estadualn' 8.7212008, Lei Estadualn' 10.13212013 e ftoviÍÍEnlo CGJ M 00312014.

O reÍerijo é verdade. dou fé.

CHAVE DIGIÍAL

00005b1d734fd94f057Í2d69fe6bc05b1a50d338e25e37060952ai81be87c6fa37e072417ce21ç13760d1d8.167Mb90c92ae5cÍef57d
gef 9a523753€45f cgb0b287e6í af 01 291 d36cb3ce832cd7baael

ht@s://ajklg ital.azoedobaslc rEttÍ/tEíÍdcdÍ!Ío\€íe/6í52250918í118160236 1t2
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RPTJBLICA FBBATUA Í)o BRASIL
ESTÂDO DA PARAiBA

CARTóRO ÂZEVÊD BÂSTOS
RTE)At)o EiT í688

PTüI' EIrc REGISTRO CIVIL ÍX i{ASCIM E}.'TO E ÓBÍOS E P;dVÂTTVO ÍE CASAU EIIÍOS, IÍ\IÍERIIçÕES E TUTE-AS DA

COTIARCA TEJOAO PESSOA

Av. Sitácio fussoâ. 1145 Bairro dos Étados 5803S00. João *ssoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: $3132{4,-5484.
htF:/ í w w .azevedobastos. not.br

ÉnEil: cartoÍio@azevedobastos. not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO I}GTAL

O Bel. Váber Azevêdo de Mranda Cavalcanti, Oíicial do Prarneiro Registro Civil de llasciírEnlos e Óbitos e Plivativo de CâsaÍrEntos,
hterdiçóes e Tutebs com atflbuiçáo de autenticar e Íeconhecer ÍirÍÍEs da ConErca de Joáo tussoa Cápital do Estado de Paraba, -

êmvirlude de Lei etc... .-

DECLARA para os devüos fins de direito que, o docuríEnto em anexo identíicado indúiduairEnte em cada Código de Aulenticaçâo
Digilalr ou na referiia sequência, Íoi aulenlicados de acordo com as Legishçóes e normas vigentes3.

DECLARO âinda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oÍiundos dos respectúos serviços de
Notas e Registros do Étado da àÍaba, a Corregedoria Geralde Justiça editou o ÊovinEnto CGJPB lf 003/2014. deterninando a
inserçáo de um código em todos os atos noto.iais e registrais, assim, cada Selo Etgital de Frscalizaçáo &trajudicial contém um
códago único (poÍ exeíplo: Sero Digitat: ABC12U5-XrX2) e dessa forrna, cada aúenticaçâo processada pela nossa Serventia
pode ser confiÍnEda e veríicada tanlas vezes quanto for necessário através do site do Trbunalde Justiça do Estado da kraba,
endereço htts://corregedoria.tipb.jus.bÍ/seb.digitaU

A autenticação dbitaldo docunEnto faz pÍova de que na data e hoÍa em que ela foi reabada. a erpresa MORGAN E MORGAN
LTDA Etinha posse de um docuryEnto com as rÍEsÍnas caracterbticas que Íoram rep.oduzrdas na cópia autenticadâ. sêndo da
erÍpresa MOIIGAN EUORGAN LTDA MEa responsabi6dade, única e exclusiva, pela idonellade do docurEnto apresentado a esle
Cartório.

Esta DrcLAMÇÁO foi eníida êm í0,OE/201E't4:38í3 (hora local) através do sisterÍB de autenticação digrtal do Caítório
Azevêdo Bastos, de acordo com o Aít. 10. 10o e seus §§ 1' e 2ô da l,P 22OO|2OO1, como tanbém, o docunEnto ebtrônico
autenticado contendo o Certiíicado Elgital do trtular do Cartório Azeyêdo Bastos, podeÍá ser solicitado diretanEnte a erÍpresa
MORGAN E MORGAN LTDA ME ou ao CaÍtório pelo endereço de e-rÍEil autentica@azevedobaslos.not.br

Para infornEções mais detahadas deste eto, acesse o site ltlp-sJÍ3gElgital.azevedobastos.not.br e 
'nfornE 

o Codiqo de CoDs!/td\,
desta Declaração-

Código de Consulta desta Dsclaração:105(N12

A consuha desia Declaraçáo estará disponivelem nosso site até l0r0Er20l9 09:52:56 (hora local).

tCódigo de Autenticação tigital: 615210O8180848380985-'l

'.Legislações Vigêntes: Lei Fêderal no 8.935/94. Lei Federal n" 10-40612002. ieEdda ProvÉórta n" 22OO12O01. Lei Federal no

13.105/2015, Lei Estadual no 8.72'll2OO8, Lei Estadual n' 10.13212013 e Rovirpnto @J N" 003/2014.

O reíerllo é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057Í2d6ffe6bc05b1fddí gbf80dc75093dtu551648e64da430baÍ64Í6ô4458b704Íaee6121d0518592ae5cfef57dg

ef 9a523753e45f cgbob833793f bbf 4d5bc01 a2d6ddd5db6a091

ht&ô Í/a-tuig itd.azs€dobastG.not.ú/ho.Ídcüyçrío€íÍe/61 5210m1 8m44380985 1n
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RPI.ELIGA FffiATlvA Do BRASIL
ESTAM DA PARAíBA

CARTóruO AZEVÊ]O BASTOS
RTiIDADO E t888

PftXERO REGISTRO CIVIL DE II|ASCII EI{TO E ÓBTOS E PRruÂTNO tECÂSA BITOS, INÍERÍIçôES ETUTEAS DA
CO ArcA EJOAO PBSOA

Av. Fitácio Bssoa, '1145 Bairro dos Estados 58030-00. João fussoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: $313244-5/.8r'.
http:/^r,/ w w.azevedobastos.not.br

ÉÍEí: cartoÍio@azevêdobastos.notbr

NECLqRAçAO DE SETilfl çO DE AITENflCAçÃO UGÍTAL

O Bel- Váber Azevêdo de Mranda Cavalcânti, OÍicial do FtÍneiÍo Registro civ de l&scirÍEntos e Óbitos e Ptivativo de CasaÍrEntos,
hterdiçóês e Tutelas com atrbuição de âutenticar e reconhecer firnBs da CorÍEr.ca de Joâo Fessoâ Capital do Eslado da Paraba,
emvirtude de Lei. etc,.. V
DECIÁRA para os devilos fins de diÍeito que, o docunEnto em anexo irenlificado indúíJuakEnte em cada Côdigo de Autenticação
Digital' ou na refe/tda sequência, foi autentÉados de acordo com as Legislaçôes e nornEs vigentes!.

DECLARO ainda que, paÍa garantiÍ transparência e segurança juriJica de todos os atos oÍiundos dos Íespeclúos serviÇos de
Notas e Regbtros do Étado da Paraba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o PlovinÊnto CGJPB Iv 003/2014. deterninando a
inserçáo de um código em todos os atos notoriais ê registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Etrajudicial contém um
código único (por exeIrplo: Sero Digital: A8C12315-X1X2) e dessa forrna. cada autenticaçáo processada pela nossa Serventia
pode ser conÍiÍÍÍrada e verificada tantas vezes quento for necessário atÍavés do site do Tribunalde Justiça do Estado da àraba,
endereço htF://corregedoria.!pb.jus.br/seb-dighay

A autenticação digital do docunEnto Íaz prova de que, na data e hoÍa em que ela foi rcalizada. a eÍpÍesa MOFIGAN E MORGAI{
LTDA ÍtlEtinha posse de um docurÍEnto com as rrgsnEs caracteÍÍstacas que Íoram reproduzklas na cópia autenticada, sendo da
eÍÍpresa MORGAN E MORGAN LTDA ME a Íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docuÍnento apresentado a este
Cartório.

Esta CECLÂRAçÀO íoi eríila em 2111112018 í4;Ogiilg (hora local) alravés do sisteÍna dê autenticaçáo digital do CartóÍio
Azev&lo Bastos. de aco.do com o Art. 1!, 10o e seus §§ 10 e 2o da I'lP 22OO|2OO1, coÍÍD tarÉÉm o docunPnto eletrônico
autenticado contendo o Certíicado Eilíal do titular do Câ.tór-ro Azevêdo Bastos, poderá sêÍ solicitado diretaíEnte a eípresa

ORGAN E MORGAT{ LTDA ilE ou ao Cartóíb pelo endereço de e-ÍrEil autentica@azevedobastos.not.br

Para inforíEções nEis detalhedas deste ato, acesse o site hEp§.:lEgtúSilel4ey.gdgbgslgsJ@ e inforrÍE o Código de ConsultaY
desta Decleração-

Código de Consulta destâ Oe clataçãot 1114765

A consuha desta Declaração estará disponívelem nosso site até 2íllt/2019 í3:33:20 (hora local)

rCódigo de Autênticação Dlgital: 615213'11'181 506190097-1

'iLegislaçõês Vigentes: Lei Federal no 8-935/94, Lei FedeÍal n' 10.40612002 têdida ProvisóÍia no 220O12OO1, Lei Federal no

13-105/2015. Lei Estadual no 8.721f20A8. Lei Btadual no 10j322O1X e frovu\F-nlo GJ N" 003/2014.

O referijo é verdade, dou fé

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4b2fc1e91dd4cae5c575a24a491c8121OÍf021712b96bbq57A5243bbd2a3c6092aescfeÍ57d
gef 9a523753e45f cgb0bcdba9603dcf cccSf 55389f ad9'l d7863'l

f ÉF§raúd g itd.aze\Edôêst6.rtsí"bí/hqrgcsrfío€ríe6í 521 3111 81 5m1 m7 1Q
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REPI.ELICA FEIXRÂTIVA DO BRASIL
ESTAM DA PARAíBA

CARTóTüO AZEVÊ]O BASTOS
R'{DAÍ,oE í888

PR ERO REGISTRO CIVIL DE NASCI EIIITO E óBÍqS E PRVÂÍIVO DE CASAM ET{TGS, INÍERSçOB E TUTEAS DA

GOiIARCA DEJOAO PEiSOA

Av. Fitácio Fessoa, 't145 Baíro dos Estados 58030-00, Joáo tussoa PB

Tel.: (83) 3244-104 I Fax: l83l3244-U84
htF:/ v !v w.azevedobastos.not.bí

ÉÍÍEil: carÍoÍio@azevedobastos.nol.br

DECI-ARAÇÂO DE SErilíçO E AUTENICAçÃO TXOTAL

O Bel. Váher Azev&o de Mranda C€valcanti, Of bialdo ftirÍleiro Reghtro Civ de NascirEritos e Óbitos e Privativo de CasarEnlos,
hterdiçóes e Tutelas com atÍibuiçâo de autenticar e reconhecer fiÍírEs da CoíÍErca de Joáo fussoa Capitaldo Estado da Paraba,
em virtude de Lei. etc...

DECLÂRA para os devidos fins de direito que, o docunEnto em anexo identificado individuahEnte em cada Código de Autenticação
Digilal'ou na referida sequéncia. foiautenticados de aco.do com as Legishçôes e nornEs vigenles3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurânça jurÍJica dê todos os atos oÍiundos dos respectúos serviços de
Notas e Registros do Biado da furaba, a CorregedoÍia GeÍalde Justiça editou o ProvirÍEnlo CGJPB M 003/2014. deterninando a
inserçáo de um código em lodos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo tlgital de Frscalização Fxtrajudicial contém um
códbo único (por exenplo: Sero DigiÍar: ABC1231*XrX4 e dessa fornE, cada autenticaçáo processada peh nossa Serventia
pode ser confirnBda e veríicada tantas vezes quanto for necessário alravés do site do TÍibunalde Justíça do Estado da kraba,
endereço htts://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaU

A autenticaçáo dbitaldo docuÍrÊnto Íaz prova de que, na data e hora em que eh íoi realizada. a eÍpresa MORGAN E iIORGAN
LTDA ItrE tinha posse de um docurEnto com as n€snEs caracterÊücas que Íoram rep.oduziCas na cópia autenticada. sendo da
eÍÍpresa MORGAN E ORGAN LTÍ» MEa responsabiHade. única e exclusúa. pela idoneiladê do docunEnlo apresênlado a este
Cartórb.

Esta OmLARÂÇÁO íoi erÍtida em t0/08/2018 í4:37:29 (ho.a local) atíavés do sisleíra de autenticaçáo drgital do CaÍtó.io
Azevêdo Bastos. de acordo com o Art. 1', 10o e seus §§ 1o e 2o éa MP 22OO|2OO1, corno taí$ém, o docurÍEnto eletrônico
autenticado contendo o Crertificado Ogital do titular do Ca.tório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretarÍEnte a enpresa
MORGAN E MORGAN LTDA M E ou ao C€rtório pelo endereço de e-rÍEil autentica@azevedobastos.notbr

PaÍa inforrÍEções nEis detahadas deste ato, acesse o site ilBp§liEg!§ljgital.azevedobastos-not.br e inforÍrE o Código de Conaultày
desta Declaração.

Código dê Corsulta desta DeclaÍação:'l 05041'l

A consuha desta Dechração estará disponívelêm nosso site até l0/08/20í9 09:52:56 (hora local).

rCódigo de Auterticação Clig ital: 61521008180848390079- 1

'iLegislaçõês Vigentes: Lei Federal no 8.935/94 Lêi Federal nd 10.40612002, l\íedijâ hovisóÍia no 22OOl2OO'l, Lej Federâl no

13.105/2015, Lei Estadual no 8.72112008 Lei Esladual n' '10.13212013 e frovirnsnto CGJ N" 00312014.

O referdo é verdade. dou Íe.

00005b1d734Íd94f05ff2d69Íe6bc05b1fdd19bí80dc75093d5d551 8e64da4ae733dceca5965f6102c787b654c508892ae5cÍef57d
9eÍ9a523753ê45f cgb0b651 d03271 385f 2egcab65a4d051 â861 ê

httFer/âúdig ild .az erEdóaslo6.nd.h,tloíÍdcqrpíc^ántê161 521 m818084$9m79 1n

CHAVE OGITAL


