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Processo Administrativo n.o 097 12017

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares e
odontológicos, móveis, materiais de consumo e outros,
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.

RECEBIIUIENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
1011112017 às 07h59min do dia 2411112017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min
do dia 241'1112017.
rNícto DA sEssÃo DE DlspurA DE pREços: às 09h00min
do dia 2411112017.
LOGAL: wuafl.bll.org.br "Acesso ldentificado no link
licitações"

DOTAÇÃO:

VALOR mÁXlUtO: R$ 133.246,97 (cento e trinta e três mi!,
duzentos e quarenta e seis reais e noventa e sete
centavos).

NOVA SANTA BARBARA

@EEETRÔ,NUUCO m

VOLUME lil
Rua Walfredo Bittencourt de iiloraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N. P J. N.o 95 561 .080/000'1-60

E-mail: liciracao'rinsb or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

DoTAÇÕES
Exercí :

cio da::,

despe§.
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Conta
da
despeg

Funcior,ral programática r Fo
de
recuÉ,:
O :: r'r:''

Nature-?a'da rr'

despqqa
Grupo da fonte

2017 2500 08.001 . 1 0.301 . 0340.2027 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2510 08.00í . í 0.30í . 0340 2027 303 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2520 08.00í . 1 0.301 . 0340 2027 324 3 3 90.30.00.00 Do Exercício
2017 2530 08.00í . í 0.301 .0340.2027 325 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2540 08.001 .1 0.301 .0340.2027 326 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2017 2706 08. 00í . í 0.30 1 . 0340.2027 327 4.4.90.52.00.00 Do Exercício



tDM C0MÉRCIO DE EQTNPAMENTOS LTDA - EPP.
CNPJ no 13.389.967/ooor-s9

pnrcÃo rlrrnôirrco ro olorzorz

PROPOSTA COIIIERCIÀL

A
a-PR.

A empresa LOH COrÉnCfO DE EQUIPAiTEI{TOS LTDA Epp., inscnta no CNPJ sob o no
13.389.9620001-59, sediada à Rua Santa Fe no 52-8, bairro Cenúo, município de pinhais/pR, por seu
representante legal, vem, perante V.Sa, apresentar sua PROPOSIA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe:

a) O presente tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias;
b) Dados bancános: Banco do Brasil - AG n.o 1518-0 C/C n.o 22888-5
c) Garantia de 24 (VINTE E QUATRO) meses, contra defeito de FabricaÉo;
d) Prazo de enúega é de 10 (dez) dias UTEIS;
e) Í»edaramc que o preço cotado é para enfega CO FiORt{E O EDTTAL;
f) Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trdbalhistas, previdencrários, fiscais e

comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.

9) 50Ir{06 EI.IPRESA DE PEOUE O PORTE - EPP.

ITEI,I 09 - QUANTIDADE 01 - CÂHARÂ FRIA PARA VACXT{AS:
DESCRIçAO - Equipamento vertical, de formato extemo e intemo retangular, desenvolvido especificamente
para a guarda cienúfica de VACINÂS.
- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 liúos uteis ou 8.100 doses de 5 ml.
- ReÍrigeraéo por compressor herméüco, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação
forçado de ar intemo, gardntindo uma maior homogeneidade na temperatura intema.
- Degelo automáúco seco com waporação de condensado sem úabalho adicronal.
- Câmara intema em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.
- Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.
- Porta de acesso bpo vertical.
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandrdo livre de CFC.

- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.
- Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado por display
único em LED, registro das temperaturas mínima e máxima.
- Faixa de trabalho mínima de +2"C e máxima de +8"C com temperatura controlada automaticamente a 4oC
por solução diatérmica.
- Iluminação intema temporizada em led de atta capacidade e vida útil com acionamento na abeítura da porta

ou extemamente direto no painel.
- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta

dotado de bateria recanegável.
- Compressor AC que funciona independente de componente exteíno com rápida recuperaÇo de temperatura
após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operdndo na temp€rdtura programada-

- Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque.
- Sistema de redundância eléúico / eleuônico gardntindo perfeito tuncionamento do equipamento.
- Registro na ANVISA, Grtificações ISO 13485 e Manual do proprietário em Português.
- Tampa frontal basculante pam limpeza do sistema mecânico e filtros.
- Chavê gêral de energia - liga desliga.
- EouinnEnb diwnível em 77O volB. 50/60 Hz.
oPcxoltÀls r cLusos
* PORTA DE VIDRO TRIPLO

ESCRITORJO ADMINISTRATTVO:

t: '.1

-)

B Av. Candido de Abreu, 70 - Sala l3l0 - BâirÍo Centro CÍüco - 8O.53GOOO
CTruTIBA / PR.
É E-mai} IDM@LDLICOLIERCIO.COM I Fone: (41) 3026 7lAz

. DEPÓSTTO/ESTOQT]E:
I Rua Santa Fé no 52 - Sda "8" - Bairlo Centro - 83.324-230
PINIIAIS / PR.
@ E-mait I-DM@LDMCOMERCIO.COM I Fone: (41) 3018-3130



LDM coMÉncto DE EetnpAMENTos LTDA - Epp.
CNPJ no 1 3.389.96710001-59

DESCRIçÃO Porta em vidro bplo üpo "no fog'possuindo três camadas de vidro intercaladas por vácuo e
gás, garantindo um excelente isolamento térmico e permitindo a visualização do conteúdo interno sem perder
rendimento ou diminuir a qualidade do produto armazenado.
* DISCADORA DE TELEFONE
DESCRIÇÃO Sistema que realiza ligação telefônicâ para até 9 números telefônicos préprogramados em caso
de falta de energia e/ou vanação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados.
* SAFETY SYSTEM - SISTEMA DE EMERGENCIA 24 HORAS

OeSCnfçÍO Exclusivo sistema de segurançn acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento
mesmo na Íatb de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá
o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 24 horas. Possui um controlador da tensão
auvando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de
energia eléúica.
* GARÂNTIA ESTENDIDA 12 MESES

ofscuçÃo caranüa estendida de mais 12 meses à partir do vencimento da garantia padrão.

M EDIDAS Efi ERNAS APROXIMADAS
ALTURA 129,00 CM

I.ARGUR,A 61,00 CM

PROFUND, 72,00 CM.

l4arca: IND : RW llD
REGISTRO

^ 
Â \ÍrsA Lo 1025302ü113

Valor unit.:
Valor total:

> nsgstÊtctt rÉcntct:

pnanttÁ

ttARcos osrREs ntu Es Epp - EARaFR o REFRTGERAçÃo Garomqloo)
CNPJ : I 1. 742. 75 1/0M1 -85
Av. @mendador Fnn@ 2711 - ela 05 - Jd das Améicas
Fone: (41) 3266-7586 / 3366-8715 / 9967-9034 / 9967-6792
Curiütu - PR CEP: 81520-000
E-mdil : ma rcfrio @ uol. @m. br
Att: Marcos / Tânia

CURITI 4 de Novembro de 2017

lohn Willi Ograjensek
Socio / nte Legal

o FSCR-ITORIOADMINISTRATWO:
I Av. Candido de Abreu, 70 - SaIa l3lo' Bairro Cenuo Ciüco - 80.53G0OO

CTJRITIBA / PR
É E-mÂiI LDM@I-DMCOMERCIO.COM I Fone: (41) 3026-7lA2

. DEPOSITO/ESTOOUE:
I Rua Santa Fé no 52 - Sala "B" - Bairro Centro - 83.324-230
PINTIAIS / PR-
@ E-mail: LDM@I-DMCOMERCIO.COM

9.450,00
9.450,00

I Fone: (41) 3018-3130



tDM coMÉncro DE Eer.npAMENTos LTDA - Epp.
CNPJ no 1 3.389.9671000r-59

DECTARACAO DE IDONEIDADE
PREGAO ELETRONTCO NO 46/2017

Declaramos para os fins de díreito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório.
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 4612017, instaurado por este município, que
não estamos im@idos de Iicitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

CURITIBÁy'PR, 24 de Novembro de 20L7.

John Wi ian Ograjensek
Socio / Represen tante Legal

. ESCRITÓRIOADMIMSTRATTVO:
B Av. Candido de Abreu, 70 - SaIa l3r0 - Bairro Centro Ciüco - 80.53G0OO
CTruTIBA / PR.
@ E-mail: LDM@LDMCOMERCIO.COM t Fone: (41) 3026-7182

5't )

. DEPÓSTTO/ESTOQTJE:
I Rua Santa Fé no 52 - Sala "B" - Bairro Cenuo - 83.324-230
PINHAIS / PR.
É E-mail: LDM@ LDMCOM ERC IO.C O M t Fone: (41) 30r8-3r3o



LDM coMÉncIo DE EeurpAMENTos LTDA - Epp.
CNPJ no I 3.389.96710001-59

pEcrARÂcÂo pE=rilExrsTEl{crA pE FATos rMPEprTrvos
PR.EGAO ELETRONICO NO 46/2017

A empresa LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP., inscrita no CNPJ

sob o no 13.389.96710001-59, sediada à Rua Santa Fé no 52-8, bairro Centro, município
de Pinhais/PR, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

CURITIBIy'PR, 24^de Novembro de 2OU.

lohn
Socio /

an Ograjensek
resentante Legal

. ESCRITÓRIOADMIMSTRATryO:
B Av. Canüdo de Abreu, 70 - SaIa l3lo - Bairro Centro Cíüco - 80.530{00
CT]RITIBA / PR-
É E-mai} IDM@LDMCOMERCIO.COM t Fone: (41) 3026-7lA2

. DEPÓSTTO/ESTOOUE:
I Rua Santa Fé no 52 - Sala 'B" - Bairro Centro - 83.324-230
PINIIAIS / PR
€ E-mait LDM@ I^DMCO M ERC IO.C O M t FoDe: (41) 3Ol8-3130



LDM COMERCIO DE EQTNPAMENTOS LTDA - EPP.
CNPJ no I 3.389.96710001-59

E RE

A empresa LDM COMERCIO DE EQUIPAMEI{TOS LTDA EPP., inscrita no CNPJ

sob o no 13.389.96710001-59, sediada à Rua Santa Fé no 52-8, bairro Centro, município
de Plnhais/PR, declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatoze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.L0.99, que altera a Lei no

8666/93.

CURINBAiPR, 4 de [''lovembro de 2Ol7

lohn lian Ograjensek
Sócio / Representante Legal

ESCR.TTORIO ADMINISTRATIVO:

5 3:;

?

I Av. Candido de Abreu, 70 - Sal,a l3lo - BairÍo CenEo Ciüco - 8O.53GOO0
CURITEA / PR.
d, E-mâil: LDM@U)MCOMERCIO.COM t Fone: (41) 3026-71A2

DEPósmo/IsroeuE:
I Rua Santa Fé no 52 - Sala "8" - Bairro Centro - 83.324-230
PIN}IAIS / PR
€ E.mai} IDM @LDM C O MERC IO.C O M I Fone: (41) 3018-3130



LDM COMERCIO DE EQInPAMENTOS LTDA - Epp.
CNPJ no 1 3.389.9671000r-59

pEcrÁsAcÂo pE NÂo PARET{TESCO
PR.EGAO ELETROT{ICO NO 4612017

A empresa LDM COI.IER.CIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP., inscrita no CNPJ
sob o no 13.389.967/0001-59, por intermédío de seu representante legal o Sr. John
Willian Ograjensek, portador da Carteira de Identidade no 7.960.025-3, e do CPF no
035.011j479-02, DECIÂRÂ, para efeito de participação no processo licitatório PREGÃO
ELETRONICO No 46l2OL7, 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.

,)(

CURITIBTy'PR, 4de ovembro de 2017.

lohn
Sócio /

llian Ograjensek
resentante Legal

. ESCRITÓRJOADMINISTRATTVO:
I Av. Candido de Abreu,70 - SaIa l3l0 - BairIo Centro Ciüco - 80.53GO00
CURTTIBA / PR.
É E-mait LDM@LDMCOMERCIO.COM E Fone: (41) 3026-7182

DEPOSTTO/ESTOQUE

P I

I Rua Santa Fé no 52 - Sala "8" - Bairro Cenno - 83.324-230
PINHAIS / PR
É E-mâil' I-DM@I-DMCOMERCIO.COM t Fone: (41) 3018-3130



t:

LDM coMÉncro DE Eer.JrpAMENTos LTDA - Epp.
CNPJ no I 3.389.9671000r-59

Declaracão de enouadramento em Íegime de tributacão de Macro
emoresa ou emorcsa de peoueno oorte .

A empresa LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP., inscrita no CNPJ sob o
no 13.389.967/0001-59, sediada à Rua Santa Fé no 52-8, bairro Centro, município de
Pinhais/PR, declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação

de licítação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP. para

efeito do disposto na LC 123/2006.

CURIIBA/PR, 24 de Novembro de 2017 .

John Willian Ograjensek
Socio i Re/resentante Legal

r F§CRITORIOADMINISTRATIVO:
I Av. Canüdo de Abreu, 70 - Sala l3lo - BaiEo Centro Cíüco - 80.53O{OO
CURINBA / PR.
É E-mai} LDM@LDMCOMERCIO.COM I Fone: (41) 3026-7lA2

. DEPÓSITO/ESTOOI,JE:
B Rua Santa Fé no 52 - Sala "8" - Bailro CenEo - 83.324-230
PINIIAIS / PR.
É E-mail LDM@LDMCOMERCIO.COM t Fone: (4I) 3018-3130



06110D017 lndÍel Soenti6c - SoluÉes em RefrigeraÉo Crentíficá

:-

==

135Ax65Lx72P

+2'C a +8'C

i:..r

120 [rtros úters ou 8.100 doses

02 â 03 gavetas ou prâteteiras

http /Í ndrel. com. br/prodúo/45/rw11d. hthl

1 10/220 V I 50 / ó0 Hz

1B



0É110t2017 lndíêl Screntifrc - SoluÇóês em RefrigeraÉo Cientificá :

- Equipamento verticat, de Íormato externo e interno retangutar, desenvotvido especificamente
para a guarda científica de vacinas.
- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 Iitros úteis.
- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de
cÍrcutação forçâdo de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.
- Dege[o seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicionat.
- Câmara interna construída em aço inoxidável para [onga vida útit e perÍeita assepsia.
- 02 prateleiras e/ou gavetês deslizantes Íabricadas em aço inoxidável com contra portas em
acríLico.

- Porta de vidro tripto tipo 'no fog" ou "cega".

- lsolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de

CFC,

- Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte Írontâl para fáci[ travamento.
- Painel de comandos e contro[es frontal superiol de fácil acesso, com sistema microprocessado
peto disptay em LCD ou LED. programável de 2'C a 8"C com temperatura controlada
automaticamente a 4oC por solução diatérmrca.
- l[uminação interna em LED de atta capacidade e vida útit, com acionamento na abertura da

portâ ou externamente no paineI fronta[.
- Sistema de atarme visuaI e sonoro de máxrma e mínima temperatura, fatta de energia ou porta

aberta. dotado de bateria recarregáve[.

- Sitenciador do alarme sonoro de apenas um toque.

- Sistema de redundância e tétrico/etetrô n ico, garantindo perÍeito funcionamento do

eq uipa mento.
- Sistema de batena para acionamento dos atarrnes na falta de energia.

- Tampa Írontal bascutante para [impeza do sistema mecânico e Íiltros.
- Chave geral de energia - tiga/destiga.
- Êquipamento disponíve[ em 1 10 ou 220 votts, 50/ó0 Hz.

- Registro na ANVISA ctasse ll, Certificação lS0 13485, FDA ou CE.

- Manual do proprietário em Português.
OPCIONAIS

- Sistêma de emergência para autonomia de até 1.8 horas na Íalta de energia;

- Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, parâ registro de temperaturas, atarmes e

eventos sem utitizacão de software ou computadori
- Discadora de tetefone para até 09 números pré programados em caso de variacão da

temperaturê ou Íalta de energia elétrica;
- Painet de comandos e controtes em touch screen, com visuatizacão de gráficos das

temperaturas em tempo real e monitoramento indrvrdual parâ âté 0ó pontos distintos;
- Estabitizador de vottagem;
- Certificado de catibração padrão RBC;

- Processo de quatificações A0/0P/01;
- Chave na porta.

CERTIFICADOS DE OUALIDADE INDREL

htF. /Í ndrel.com. br/pmduto/4s/rw 11d htrnl 2R

.)
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24111n017 Consultâs - Âgénoa Nêcjonel de Vgiláncia Sanitána

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

TNDREL tNDUSTRtA DE REFRTGERAÇAO LONDRTNENSE LTDA

78.589.504/0001-86 Autorização

REFRIGERADOR ESPECIFICO LABORATORIAL/HOSPITALAR

c

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Nome Técnico

Registro

Processo

Origem do Produto

Classificação de Risco

Vencimento do
Registro

't .02.530-2

Modelo Produto Médico

CI3D, RVH137D, RVH137D/2, RVH137D SOLAR, RVH137D/2 SOLAR, BSGO2D, RCO2D, RWl1D, BsGO4D,

RC220D, RW22D, BSGO5D, RC330D, RW44OD, RW43OD, RC43OD, RW5O4D, RC5O4D, RC68OD, RW880D,

RW1500D, RC1500D, RW1 s00D/2, RC1 500D/2, RW2000D, RC2000D

Refrigerador ou FÍeezer Laboratorial/Hospitalar

1025302001 3

25351 .234666 t2012-01

FABRICANTE: INDREL INDÚsTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA -

BRASIL

- MEDTO R|SCO

VIGENTE

Voltar

https //consuh6s. anúsá. gov br/íV$ude/2s35't 234666201 20l rnumeroReglstro= 1 025302001 3 1t1



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRÂÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÀO DO REGISTRO MERCANTIL . SIARCO

CEHTIOÃO SIMPLIFICADA páqina: OOl / OO2
CêrtiÍicâ.ios quê 49 itrÍo.Ãl. ões âbâixo conírm dos docunêntos erquivedos nesta Jurr:r Co.rErcial e sáo vigentes
nâ deta de suá arycdiáo.

):r

LD coHÉRclo DEEQ|.F^IEi{To6 LTt a EpP

lülure-za Jurídica: SOCTEOADÊ El|mES^FdÁ Uú]TÀDA

tlomê

túmêro dê ldêntiíicáção do Regldro de
Emp.esas - NIRE (Sede)

{Í 2 07mí476

I DEte dê Arquivemenlo do
I Alo Conslilulivo

2BIÚ2JM11

c]f.,

13.369.96r m1-59

trab de lniclo
de AlividEdê

1gn2m11

EndeÍeço (Logredouro, M e Complor'lonlo, Balrro, Od.dê, UF, CEP)
BUA SÂi{TA OE TE E3'32+2in
OtÍao Social
c ÉFclovanElstÀr aÍÊÊALEÉrEcq

co ÉRclo vAnE ErÂnE DE FEç s E acEssóOos p FÂ lpaRELHos Er.rrHoELEÍRô[co§;

I co ÉRclo vatr.xsÍl DE anÍGG rÉDacos E oRTopÉEcos;

co ÉRco ÂTACIGTA DE ráott{rs apanErrlos E Eotp rE}lTG prnÁ uso om[roLóGrco;

conÉRclo arlctqsÍa DE ralot r si,lp RErfloa E EqtplrElrros pÀRÃ uso rÉÍtcosHospÍÍaLAR;

corÉRclo vaRE Era DE ELETB(xxraÉsÍlct s E Eot rpÂ ENT(§ rE ÁuEro E viEo;

co ÉncD vAREJsrÂtÉ crüç G;
cot ÉRclo vanÉEÍÂ uuóvgs;

co ÉRco VABEüSTI Ix. ARTIGG DE PA,ELARIA;

co ÉRco vÂREJtsrÀ-úrrrÊE/iEloR/üLtcG;

conÉRco vaREJtsrrot xttoos oe clrÀ uEsa E ô re{o;

coflÉBclo vaREJtsra DE BtctctEÍas E yHctcLos, pEças E AcEssóÍdosi

coflÊRclo v^nEJsra DE aRTrcos DC r.Lm{ çÃo;

co.rÊRco vaBEJtsra oE DE EoutpÂrEi{TG DE EscnÍÍóRlo;

co ÉRclo vaREJtsra DE EorrpattEiÍTG DE rELEFoitÂ E colruMcaÇÃo;

cor.ÉRclo ATACÂDISTA oE BEToNEIRAS.

c ÉRclo ATÂcAosRA oE INSTRUIIEIToS E I,ATERIÂIS PARA USO TIÉDICO, CIRÚBG|CO, HGPTTALAR E OE

LABoRATóRtG.

co ÉRclo aracaDtsrA DE APARELHG paRA GNÁsflca,

corÉRclo aracaDtsra DE t ÁoutNÂs E Eoulpa Et{Tos paRA uso tNDUsrRtaL.

corlÉRcD ATAcaDrsra oE c(xrpn€ssoR DE aR,

CURIÍIBA. de ag6lo de 201
1115932294

LIBERTAD BOGUS
SECBETARIA GERAL

Docmento Àssina«i Digilãlmet\te zZOAnOl 7
Junla Comercial do Paíaná
CNPJ.r/ 964 170/0001.99

Você deve instalaÍ o c€Mcado da JUCEPAR
wlr,1 , lunla.oÍ'€roal pr gov b/cÊítlicádô

Para venficár a aúenlicid:ãde eêss€ $r*w.luntâcomerciar Pr gov bí

e inlo.rn€ o núÍEro 1 7593229ô nâ Consuta de Âúenli:iclâde

Coshâ disFniEl !o. 30 diE &=;ffi}i'



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA AOMINISTRÂÇÃO E DA PREVIDÊNCtA

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

ContinuaÉo CERTIDÃO SIMPLIFICADA páqina: OO2l OO2
CêniÍi,camos quê as in oatnaçóe3 rbâixo constam dos do,cirmênlos laquivâdor n€§ta Jua a Coaneícial e são vigentês
nâ data da sua a4#o.
l{onê Emprêsarid
LD Col'ÉRClo DE EQI.PÀXENTG LTI}A EPP

Natureza Juridicâ: SOCTEOÀDE EI.PaESÂHÂUUrADA
tlimêro de k enttílcáção do Rêglauo de
Empíesâs . NIRE (S€dê)

11207rn147-6

ctB,

í3.3&9.5//mt-59

c f .,

colrÉRco 
^TAca)§TA 

oE Eo{IPAIEiITOS ÍtE SEGtRAtaçA

Co.'ÉRClo ÂTACINÍA OE PAT.I.ETS

COllÉRClo VANÊ§;TA ÍE CAIEArc.

C ÉRClo YÀRÉFTA DE COLC'{OES E TRAVESSETRG

CO ÉRCK) VAREJSTÂ DE UTETdl.x'S Ix ÉSNC(E

Câpitd: n$ lm,m
(ÍRINTA IL REAfit)

Capit.l lntegralizâdo: R§

CÍRINTA UIL RETIS}

lllcroêmpresa ou
Enprêsa dê Pequcilo Poíe

(I-cl n! 123ã{16)

PÍazo de tturaçâo

lnd,êtêrminado

xgxux[x

3ru,@ EmFraa de pêqlerlo porte

sóêjo.JPárticipsção m CqritauElp&b de Só.foÍÀffilrado/Tât{oo do Lüdãto
taomcrcPF ou CI|PJ P.rdórão nô c.pirl íE l Ell.gh-da§éGig

KÂTtÂ KÂI|YÂ Lru 27.m,ú SOClo
ml.11673199)

JolIN WLUÀI{ OGAÀET€EX 3J)@,(x) SMIO
035.01í.a7!H)2

ÂdminÉrrâd,or
Tárino do
I!!r&!p
x§xlgxxxx

lÚftimo Arquivamêoto

11t5932294

Situeçâo
BEGISTRO ATIVOData: 29l10rãlt3 ,tturcro: 20í360$319

Âto: aLTERAÇÃo

Evênto (s): ALTERACAO DE OAÍX}S (EXCEIO O E EiIPRESARIAL)
Status

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
coilsoLtoaÇÃo DE CoNTRATo/ESTATuÍo

CIJRITIBA - PR de agGlo de 2017

LIBERTÂD BOGUS
SECBETARIA GERÂL

Pala verifcar ã âúenücidadê acesse $ürJunl,acomêrcjâ/ p..gov.b.

e hÍúre o núíneío í7593229E na Consrría dê Aúentodad€
Cdeha dÉF.tiEl po. 3l ú6



2017-í11 ReceitaPR - Cadastro de lnscrições Estaduais (Paraná)

Cadastro de lnscrições Estaduais

lnformaçóes do Contribuinte

,;'3 .)

ffi Data/Hora Hosl CELEPAR
1',|1o5t2017 - 14 14 5',1

lnscrição Estadual

Nome Empresarial

Endereço

Telefone

E-mail

Atividade Econômica
Principal

Atividade(s)
Econômica(s)
Secundária(s)

Garacterísticas do
Estabelecimento

Formas de Atuação

lnício das Atividades

Código SRP Atual:

Situação Cadastral
Atual:

Regime Pagamento
Atual:

SPED {EFD, NFc, CT-
e, NFC+):

90552493€1 lnscrição CNPJ 13.389.967/0001-59

Ldm Comercio de Equipamentos Ltda Epp

Rua Santa Fe, 52. Centro
8332+230-Pinhais-PR

NAO CADASTRADO

NÃO CADASTRADO

4742-3100 - Comercio Va§ista de À/aterial Eletrico

4757-11O0 - Comercio Varejista Especializado de Pecas e Acessorios para
Aparelhos Eletroeletronicos para Uso Domestico, Exceto lnformatica e
Comunicac

4773-3100 - Comercio Varejista de Artigos Medicos e Ortopedicos

4664-8/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos
para Uso Odonto-tvledico-Hospitalar; Partes e Pecas

4U5-11O1 - Comercio Atacadista de lnstrumentos e Materiais para Uso
Medico, Cirurgico, Hospitalar e de Laboratorios

4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e
Equipamentos de Audio e Video

4782-2101 - Comercio Varejista de Calcados

475+7101 - Comercio Varejista de Moveis

Unidade Produtiva com Atividade no Local

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)

03t2011

1.2520.203 - Desde 0712016

Ativo - Desde 03/2011

2520.203 - Simples Nacional/ Simples Nacional- Dia 03 do
Mes+2 - Desde 0712016

l\Iaiores informaçoes ciique aqui

htFs:iÁvww.arinternd.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicms2.6p?euser=&ecaÊ&eCNPJ=13.1189.967/m01-59&eSEQ=1&eNumlmage=6a6sus&ePagOrigem=. 111
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Página 1 rie l.

Expedição
Val-idade:

PC}§R JUDICIÁRJ.Õ
,JUSTiÇÀ DO TRÂBÂLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: LDM COMERCIO DE EQUIPAIvIENTOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,I: 13.389.967 / 0001-59
Certidão n" : 737532402/20L7

e/ às 13:57:51-
3/ 018 80 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua ao

Certifica-se que IJDM COMERCIO DE EQUIPAUENTOS LTDÀ - EPP (MÀTRIZ E
FrLrÀrs), inscrit.o(a) no CNPJ sob o n" 13.389.967/OOOL-'9, NÃO CONSTÀ

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução AdminisEraEiva no 1,470/207:- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011,.
Os dados consEantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a Lodos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
f nternet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

sua
na

TNFORMÀçÃO rUpOnTÀr[rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabafho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos prevídenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

nir!:.íiai,l i Íjii:íêÍ::aí-lir: i t':,.fi:?t1-::: . Il:s. rI





1810812017 Comprovante de lnscriçáo e de Situaçáo Cadastral

Comprovante de tnscrição e de Situação Cadastral 5'],J

cbntribuint",

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

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

Emitido no dia 18/08/20í7 às í4:50:43 (data e hora de Brasília).

(EFR)

ÍIVA

NüMERo DE rNScRrÇÃo

í 3.389.967/000't -59
MATRIZ

coirPRovANTE DE INSCRIçÃO E DE STTUAçÃO
GADASTRAL

DATA DE ABERTURA

28t02t2011

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

cÔDtco E DESCRTÇÃO DA ATIV|DADE ECONOMTCA PRtNCtPAL

46.45-í-0'l - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalare dê laboratórios

côoroo e oe§tntçÃo DA NATUREzA JURíotcA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SANTA FE
NUMERO

52
COMPLEMENTO

CEP

83.324-230
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

PINHAIS

ENDEREÇO ELETRONICO

carlos@lesto.com. br
TELEFONE

(41) 3029-0002

DATA DA SITUAÇÃO CAOASTRAL

281O212011

SITUAÇÃo ESPECIAL DATA oA struAÇÃo ESPEC|AL

E DAS ATIVIDADES

,f6.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
,16.634-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso irrdustrial; paÉes e peças
/t6.69-9{1 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos náo especificados anteriormente; partes e peças
46.86-9{2 - Comércio atacadista de embalagens
47.42-340 - Comércio varejista de mateÍial elétrico
47.44441 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.54-742 - Comêrcio varejista de artigos de colchoaria
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos dê uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.57-í-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.73-340 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
46.64{{10 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos ê equipamêntos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peFs
47.53-9{0 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.82-24í - Comércio varcjista de calçados
47.5+741 - Comércio varejista de móveis
47.61{{3 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.4/443 - Gomércio varejista de materiais hidÉulicos
47.55-5{3 - Comercio varejista de artigos dê cama, mesa e banho
47.636{3 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; pêças e acessórios
47.51-743 - Comércio de de ilumi

UF

PR

https:/ 
^/ww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva-Comprovante.asp

Página:'ll2
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18t08t2017 Comprovante de lnscriçáo e de Situação Cadastral

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

Emitido no dia í8/08/2017 às í4:50:43 (data e hora de Brasília).

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clioue aoui.
Atualize sua oáoina

Página.2l2

Voltar

55r

ENDEREÇO

ATIVA

ü

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOME EMPRESARIAL

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

47.89.0{7 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.52-140 - Comércio varêjista especializado de equipamêntos de telefonia e comunicação
46.62-1{0 - Comércio atacadista de máquinas, equipamêntos para têrraplênagem, minêração ê construção; partes e
pe@s

cóotco E oEScRrÇÃo DA NATUREzA JURiDtcA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R SANTA FE
NÚMERO

52
COMPLEMENIO

CEP

83.324-230
BAIRRO/DISTRIÍO

CENTRO
MUNICIPIO

PINHAIS

TEI.EFONE

3029-0002

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

28t02J2011

srrúÃeÃo ESPEcTAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

NúMERo DE TNSCRIÇÁo

13.389.967/000í -59
MATRIZ

CoMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERTURA

28t02t2011

UF

PR

https:/ 
^,ww.receita.Íazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevâ/Cnpjreva-Comprovante.asp

2t2
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

CüVF.ENO DO E§TÂ'}CI
kdd.ó F.âô

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 016846974-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.389.967/000í-59
Nome: LDM COMERGIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

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

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

natureza tributária e não tributária, bem mprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida Gratuito

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

Página 1 de 1

Emitido via lnteret Pública (0t1091201 7 1 0:23:16)

5 L:l
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21111t2017

iIINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrrteria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€erel de Fazênda Necionel

CERTIOÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍUOA ATIVA
DA UNIAO

Nome: LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 13.389.967/000í-59

Ressalvado o direito dê a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quâisquêr dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é certiÍlcado que
não constâm pendências em sêu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretâria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz ê suâs filiâis ê, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da âdministraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e âbrânge inclusive as contribuiçóes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ns 8.212, de 24 de julho dê '1991.

A âceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua aulenlicidade na lnlernel, nos
endereços <http:/fu,/ww.receita.fazenda.govbr> ou <http://www.pgfn.fazendâ.govbP.

Certidão mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.75'l , de 0211012014.
Emitida ia 21h112017 <hoÍa e dela dê Brasilia>
Válidâ
Código d rtidão: 86í4.2550.E87C.E76C
Qualquer enda invalidará este documento

19 do
2010512018.

eda

1t1

ffi



0611112017 https:/Árvww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrflCríFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=18123004&VARPessoa=18123004&VARUf

üâTffiâ
C,êIXA :C:üT'IÔMICA FENER§i-

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13389967/0001-59
Razão SociA!: LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Endereço: RSANTAFE52 ICENTRO/PINHAIS I PRI 83324-230

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: Ol/LU2OL7

CeÉificação Número:

tl2077

L2432969654

Informação obtida em 06177/2017, às 11:35:17.

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

https:/Árww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrflCrf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=18123004&VARPessoa= 18123004&VARUÊPR&V... 111
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

5'l ii

GERilDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

No 5898712017

Dados do Contribuinte
Nome/Razão:

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -EPP

CNPJ/CPF:

1 3.389.967/0001-59

Endereço:

RUA SANTA FE, 52

Complemento:

Estado:

Paraná

Baino:

Cio--e:
Pinhais

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e lmobiliários, inscritos
ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuite acima citado.

Certidão Emitida conforme Lei

lnternet

Oualquer este documento

WGT21,1 192294500

11112017 às
emenda i

30 dias a oartir da Data de Emitido Via Web

Página: 1 I 1
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24t11DOl5 DETALHES DA AUTORTZAÇÃO DE FUNCTONAMENTO N. S.09.39&0 (Gy2lxs89til520) r: i' ,',(i .,'.i

J'L
.{r*T"i"

A0*§ci}l'ú{ciôn l
S VH$lâncls §rftlUtrlr

*tÀBr"ãhlIt8n.§or.tlr

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bbco B, Térreo Brâsíia -DF - CEP: 71205-050 - Gntral de Atendimento Anvisâ - 0800 642 9782

DADOS DA EMPRESA

Râzão Súiel
LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENIOS LTDA - EPP

:iCNPl
:i 13.389.967looo1-s9

Endseço Cdrpleto :lreer.re
il41 30183130Rua Santa Fé,52 - Centro CEP: 83324230 - PINHAIS/PR

RÉpilsárd Técnico

I NÃO INFORMAM ]
l: fespmsável t-eOal

I t NÃo TNFoRMADo l

DADOS DO CADASTRO

Cadastro llo il oara do cadrtro
il oslootzors8.09.398-0 (GY2Lx389M520)

Situação
ATTVA

do PrGso
u2ot3-71 Produtos Saúde

Atiüdades / Clõs6

ARHAZEilÂR

- Correhtos

DISTRIBUIR

- Correhtos

EXPEDIR

- Correhtos

Voltar Nova Consulta

I

htF:/Á,vwwT.anvisa.gov.br/datauisdConsultja-Aúdizacâc/rconsulrâ râutorlzâcao-detalhe.asp 1t1
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MUNICIPIO DE GOIOXIM
Estado do Paraná
cNPJ 01.607.62710001 -78

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Goioxim, inscrita no CNPJ sob no

ü1.607.627i0001-78, situada Rua Laurindo Cordeiro de Sousa, 336. Centro,

Goioxim/PR atesta para os devidos fins que a empresa LDM COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 13.389.96710001-59,

situada Rua Santa Fé, 5?-8, Centro São Jose dos PinhaisPR. forneceu os

materiais: 0l Geladeira.Câmara para guarda de vacinas, Marca I\IDREL,

,\{odelo RVVD, em pienas condições de uso, no praza de entrega

estabelecido.

Âtestamos que tais fornecimentos. ou orestações dç sen,iços foram

cxccutados (a)s satistàtoriamente. não existindo em nossos reqistros, ate a

presente data" fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigações assumidas.

Goioxim, 28 de l.iovembro de ?016.

FLz6,44É

0IOrtx

Emi Foss
Vigilância em *HffiF
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365&í098 Sec. Saúde
Agrícultun 3656-1013
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Prefeitura Municipal de Pinhais
Estado do Paraná

Secretaria Finanças
Departamento de Rendas Mobiliárias

ALVARÁ NO: 62560

A Secretaria Municipal de Finanças, concede o presente Alvará de Localização e
Funcionamento, conforme Processo no 734612An a:

CPF/CNPJ: 13.389.96710001.§9 lnscrÍção Municipal:

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.EPP
RUA§ANTAFE No:52
CENTRO CEP: 83.324.230

lnscrição lmobiliaria'. .22.047.0232.002
Taxação Sanitária : 1.00

Tipo de lss: NENHUM

Cnae Ativ Principal 4742.3t00.4O conaÉRcro vaRElrsu or rrrlreRnl etÉrRtco

Secundárias:
4757.ri00.00 comÉnclo vlREursm espEctlttzAoo oE pscas e lcessóntos plR.e lplReuos EurnoplErnôrrcos p

4773.3/00.00 corr,IÉRcto vaRe.lrsTl DE ameos uÉoEos e oRropÉotcos
4664.8100.00 comÉRcro ltlclotstl oe uÁeurxAs. aplREtxos e geutpltttENTos plnl uso ooolrro-r'leorco-xospttlt

62560

COMERCIO VAREJISTA OE CALCÂOOS

corurERcrc vnRElrsrl oe uÓvErs

cotritÉRcro vaReJtsta DE lRTtGos oe plprulnrt
coanrRcro vlnE.llsrl or uAtrntals gtonÁuutcos , o " ,

COMERCIO VAREJISTA DE ARÍIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

ObservaçÕes

Valido enquanto saüsfizer as exigências da legislação em
Pinhais, 27,

4753.9/00.00

4782.2/0{.00

4754.7/0t.00

4761.0/03.00

4744.0/03"00

4755.5/03.00
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AERNARD DORFER DES
por Gêrênte

- Mantor esta êm local visivel e de fácil acesso.
- lmportantêr Em caso da êncerramento. paralisaçâo, mudança de ênd€reço, de ramo da atlvidâde, ou qualqu8Í âlteração,
procurar côm antecodência a Gerôncia de Alvará e Art€cadaçâo Mobiliáría pera a3 d?vidâs providências. êvitandô acsím
problemas ,uturo3.
- O alvará tcrá sua validade condicionadâ a aprasontãçâo de ceÊificado de vigtorla do corpo de bombeiros atualizado.
- Art. 2' Oecreto 1,14/2005 "Oe passeior não podôrão tor nenhum tipo de degrau ou obstáculo que diÍlculte ou impeça o
trânsito da pedestre".
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Pagadq
LDM COMEN,CIO DE EQUIPATiEI{TOS LTDA -EPP FPINHAIS - PR

RLlA FE, 52

/ cadastro / o{Pl

6,29
125.7s

TOTAL L32,O4

4742.31Q0.00 - COMÉRCIO VARE]ISTA DE MATERIAL ELÉTRICo

de Inkio de Atiüdade

da Composição de

TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE vERrFrcAcÃo oe lrvnú

ObeMções

Cmtâdor
CARLOS APARECIDO DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
cl{PI 95.423.000/OO0r-00

..-RECIBODoPAGAMR---

Taxa de Alvará de Localização/Verificação 15/10 ii ,; I

Exercício 2017 \r a t r

Pagamento Vencimento

Data de DOC Dtrumento do Nos

Moedâ Dtrumento D6contos Abatimentos (+) t4oÊ / Multa (+) Ortrcs (=) Valor Cobrado

104-O
de Pagamento

Éreficaário

PR,EFEITUR,A I,IUNICIPAL DE PINHAIS
WANDA DOS SANTOS MALLMANN, N'536, CENTRO - PINHAIS CEP:83.323400

COMERCIO DE EQUIPAÍI{ENÍOS LTDA -EPP
RUA SAiITA FE,52
CEilTRO

Sacador/Avalislz:

10496.60002 85 1 70. 100045 00098. 3075 64 7 7 31500000 13379

95.423.000/0001-00

CPF/CNPr: 13.389.967/0001-59 ClOlSrnO Úl[CO: 136Z0S6

CEP: 83.32.1-230 PINHAIS - PR

cPF/CllPJ:

CPF/CNP]:

Parcela lvencimentouilrcÂ I l7t1í|t2í)l7
Agêncja / Codiqo do Benefrciário

3915 / 660008-5

l.los Número
14/ 170000Í}0l!983075-1

Esptrie Dtr
Camê

Aceite

N
Data Prtrffimento
22112120L6

Nr, do DooJMto
4292551

Data de Emisão
L6ltolzotT

Uo do Bam lCarteim I 
Esp«ie Moeda

IRG I Rt
Qde Moeda Valor (=) Valor do Dtrumento

L33,79
(-)Dêeontos/Abatimentos

C) Ortras Deduções

(+) MoE / Multa

(+) OJtrcs AcéÍimos

(=) Vôlor CobGdo

lnstruÇóes (a €rgo do Cedente)

DOCUMENTO DE ARRECADAçÃO DE Taxa dê AlvaÉ de Localização/Vêrificâção 15/10
TRI 132,04
coR 0,00
MUL 0,43
tuR 1,32
TOTAL 133,79

Documento já impl§ @m G acÍésirc Legai*
Em ce de atne, âtualiê em w'pinhaispr.gov.bÍ/atende ou Prcfeitun de Pinhai§

- NÂo RECEBER APÓs o vENoMENTo -

Fida Cmpensção/ÀdentiGção Meânica





53j
1611012017 15:47:13

Boletos, Convênios e outros
{

16/1Ai20L't
304103+41.

BANCO DO SFÀSIL 15t47:),0
01"03

AGENDÀMENTO DE PAGAM§NTC DE TITÜ1,9S

CLIENTE: LDI,I COMERCIO DE ÊQUIPAMEN
ÀGENCIÀ: 3041-4 CONTÀ: 122.888-9

CÀIX.A ECONOMICA FEDER.AL

10496600C2851701000450{10983075647731500C'00133?9
NR. DOCUMENTO 101.701
DATÀ DC PAGÀ},ÍENTO ü/r0/20r7
VÀLOR DO DOCIJI4ENTO 133,79
VALOR COBRÀDO 133,79

PÃGÀMÊIITO ÀGENDÀDO.
À quiiaeao efeLiva desse debito dependera da
exiêtencia de saldo na gua conta-correnle as
23:45}r da data escolhida para pagamenro.
O coaprovante definiEivo somenie sera emiL.ido
apos a quii.aÇao.

Central de Àtendimento BB
4C04 0C01 Capitais e regioes meti:cpolrt.anas
080C 729 C001 Demais locaiidades
Consulras, informacoes e servicos Lransaciona:i.s

SAC
]gÇa 129 0i27
Informacoes, reclamacoes e canceiameni:o de
produtcs e se::vicos.

Ouvidoria
080c ?29 55?8
Reclasracoes nao solucionadas nos canais
habituaj,s: agencia, SÀC e demais canals de
âtendimenLo.

Atendimento a tefi,cienEes Auditivos ou cle ,trala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelaTnento de
cartao, outros proclut.os e serv.icos de Ouvj.do:':i.a

Transação efetuada com sucesso pot: J4264528 ARNALDO CESAR PON LAU.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2â. ÀLTERAÇÂO E CONSOLIDÀÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA EMPRESÀ:

LDM . COMÉRC|o DE EQUIPATi|ENTOS LTDA.. EPP

rNscRtrA No CNPJ í 3.389.967/0001-59
NIRE: 4í20700í476 folha: 1 de 6

Os abaixo identiÍicados e qualiÍicados:

1',) - KÁilA KAttillYÂ LAU, Brasileira, casaoa sob regime de comunhão universal de bens,
nascida em 2611211973, Empresária, portadora do Regístro Geral sob No, 4.602.802-3-

SESP/PR; inscrita no CPF sob n'. 001.467.319-30 e CNH n" 01337663537 emitida oelo
DETRANiPR, residente e domiciliada em Pinhais estado do Paraná sito a Rua dos Colibris. s.:b
No. 31 OD 32 Lote 23 - bairro Aphaville Graciosa - CEP 83.327-150: e,

2o.) - JOHN WILLIAIII OGRÀ,ENSEK, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial

ce bens. nascido em 04i0511981, Empresário, portadordo Registro Geral sob n'7.9ô0.025-3-
SESP/PR; inscrito no CPF sob no 035.011.479-42: e CNH n" 038056521ô8 emitida pelo

DETRAN/PR, residente e domiciliado em Curitiba estado do Paraná sito a Rua Fran:rsco
Derosso, sob o No. 1642 - bairro Xaxim - CEP 81710-000.

Unicos sócios componentes de uma sociedade empresáría limitada regida pelos artigos 1.tr5? a

1.087 da Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2042, pelas demais disposiçÕes legais aplicávcis á
espécie e pelas cláusulas abaixo: LDM - CoMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPp, .

com sede, foro e domicilio em Pinhais estado do Paraná sito a Rua Santa Fé, sob n'' 52 -
bairro Centro - CEP. 83.324-230- com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do
estado do Paraná sob No. 412.07401476 em sessão dâtada de 2810212411 e primeira

Alteração Contratual arquivado nâ Junta Comercial do Paraná Sob N'20121151875 em

sessáo datada de 221q312CI12. Resolvem, por este instrumento particular de segunda alteraçâo

contratual, modificar, alterar e consolidar seu contrâio social d+ acordo com as cláusulas

seguintes:

CLÂUSULA PRIMEIRA - Fica. nêstê ato. alterado o objeto social e ramo de atividade. DE:

Comércio varejista de materiâl elôÍrico: Comércio varejista de peÇas e acessorios pâra

aparelhos eletroeletrônicos; Comércio varefista de aúigos médicos e ortopédicos:Comêrcio

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos pâra uso odontologico: Comércio

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamento§ parâ uso médico-hospitalar; Comêrcio

varejisla de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio vare.iista de

calçados; Comércio va§ista de móveis; Comércio varelista dê artigos de papelaria; Comércio

vare.;ista de materiais hidráulicos; Comércio varelista de artigos de cama, mesa e banho;

Comércio varelista de bicicletas e triciclos, peças e acessóríos; Comércio vareiista de artigos de

iluminação: Comércio varejista de equipamentos de escritório; Comércio vareiista de

equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio âtacâdi§la de Betoneiras.

PARA:

f", i_§Li (i 1.,

a)

b)

c)

d)

Comércio vargista de malerial elétrico:

Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletronicos; i i

Comércio varelÍsta de artigos medicos e ortopêdicos; j 
Ií,^i*

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontologico: 
i

'. 1

, ; , 1i1561-;ç;.;,., .-, oa 5j5i1;,, I,

.a

a
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TNSTRUMENTO PARTTCULAR DÉ 2â. ALTERAÇAO E CONSOLTDAçÃO DO CONTRATO
SOCIÂL DA EMPRESA:

LDM , COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.. EPP

|NSCR|TA NO CNPJ 1 3.389.967/000í-59
NIRE:41207001/176 folha: 2 de 6

ê) Comércío atacadistâ de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso médico-
hospitalar;

0 Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo:

S, Comércio varqista de ealçados;

h) Comércio varejista de móveis;

i) Comércio va§ísta de artigos de papelaria;

i) Comércio varerístâ de materiais hidráulicos:

k) Comércio va§ista de arligos de cama, mesa e banho;

l) Comercio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios:

m) Comércio varejista de artigos de iluminação;

n) Comércio varqista de equipamentos de escritorio;

o) Comércio varejistâ de equipamentos de telefonia e comunicação

p) Comércio atacadista de Betoneiras:

q) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar
e de laboratórios;

r) Comêrcio atacadista de aparelhos para gínásÍica:

s) Comércio atacadisla de máquinas e equipamentos pâra uso industrial;

t) Comércio atacadista de compressor de ar;

u) Comércio atacadista de equipamentos de segurançâ;

v) Comercio atacadista de pallets;

w) Comércio varejistâ de cadeados;

r) Comércio varejista de colchÕes e travessetros;

y) Comércio varefista de utensílios domésttco.

CúUSULA TERCEIRA - Em razáo clas modificações contratuais do ato constitutivo da

sociedade. ocorrida pelo termo da alteração contratual, os socios resolvem proceder il
consolidaçâo de seu conlrato socral e postenor alteração, mediante instrumento e naquele

anteriormente arquivado, passando o Contrato Social a vigorar cont a segutnte rêdaÇào.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

LDIII . COTiÉRCrc DE ESUIPAMENTOS LTDA.. EPP

CNPJ SOB No. 13.389.96710001-59

tllRE SOB No. 412.07001476

1".) - KÁÍA KAirlYA LAU, Brasileira, casada sob regime de comunhâo universal de bens.

nascida em 2611211973, Empresárra portadora do Registro Geral sob No. 4.602.802-3-

SESP/PR: inscrita no CPF sob n', 001.4ô7.319-30 e CNH n" 01337663537 emttida pelo

DETRAN/PR - residente e domiciliada em Pinhais estado do Paraná sito â Ruã oos

'l
:

I

:

sob No. 31 - QD 32 Lote 23 - bairro Aphaville Graciosa - CEP 83.327-150; e
2." TABELI
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Stiri
INSTRUMENTo PARTIcULAR DE 2â. ALTERAçAo E coNsoLIDAçÃo Do coNTRATo
SOCIAL DA EMPRESA:

LDM - couÉnclo DE EeulpAMENTos LTDA.- Epp

tNSCR|TA NO CNpJ,l 3.389.967/0001-59
NIRE: 41207001476 folha: 3 de 6

2o") - JOHN WILLIAN OGRÀJENSEK, brasileiro, casado sob o regime de comunhâo parcial
de bens, nascido em 4414511981 - Empresário - portador do Registro Geral sob n'7.gô0.02$
3-SESP/PR; inscrito no CPF sob n" 035.011.479-02; e CNH n'03805ô52168 emitida pelo
DETRAN/PR - residente e domiciliado em Curitiba estado do Paraná sito a Rua Francisco
Derosso, sob o No. 1U2- baino Xaxim - CEP 81710-000.

Unrcos sócios componentes de uma sociedade ernpresária limitada regida pelos artigos 1.052 ;
1.087 da Lei n.o 10.406, de '10 de janeiro de 2002, pelas demais disposiçÕes legais aplicáveis à

espécie e pelas cláusulas abaixo: LDni - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.- Epp..
com sede, foro e domicilio tributário em Pinhais estado do Paraná sito a - Rua Santa Fé soh
n' 52 - bairro Centro - CEP. 83.324-230. Cr:m seu côntrato social arquivado na Junta
Comercial do Paraná sob No. 412070A1476 em sessâo datada de 2810212A11. E primeira
Alteração Contratual arquivado na Junta Comercial do Paraná Sob N' 20121151875 em
sessáo datada de 2210312012. A qual se regê pelas seguintes clausulas e condiçÕes-

CúUSULA PRlirlElRÀ: A socredade empresária lÍmitada adota a razão social de: LCM -
coMÉRclo DE EQUIPAâíENTOS LTDA. - EPP., com sede, foro e domicilio tributáric en
Pinhais estado do Paraná sito a Rua Santa Fé, sob n"52 - baino Centro - CEP. 83.3 24-230.

cLÁusuLA SEGUNDA.: - CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 30.000,00 {Trinta
Mil Reaís), dividido em 30.000 quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real), cada uma. totalmentê
subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos socios e distrrbuídos
da seguinte forma:

socIos {%} QUOTAS VALOR R$

KATIA KAMIYA LAU 90,00 27.000 27.000.00

JOHN W|LLIAN OGRAJENSEK 10,00 3.000 3.000,00

TOTAL 100.00 30.000 30.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA.: As quotas sáo indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transÍêridas
a lerceiros sem o expresso consentimento do oulro socio, que em rgualdade de conoiçôes terá

direito de preferência na sua aquisição"

PÂ,RÁGRAFO ÚtllCO.: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar por

escrito, com antecedência rninima de 60 ísessenta) dias, Íormalizando-se uma alteraÇão

contratual pertinente.

CúUSULA QUÁRTA.: A responsabilíriade de cada sócio é restrita ao valor cJe suas quotas.

rnas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social-

CLÁUSULA QUINTA.: A sociedade tem por ocleto social a exploraçáo co ramo das segui

atividades:

a) Comércio varelista de rnaterialelôtrico:

b) Comércio va§ista de peças e acessórios oara aparelhos eletroeletrÔnicos:
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c) Comêrcio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

d) Comércio etacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico;

e) Comárcio atacâdista de máquinas, aparelhos e equipamentôs parã uso médico-
hospilalar;

0 Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

g) Comércio varejista de calçados;

h) Comércio varejista de móveis;

i) Comércio varejista de artigos de papelaria;

j) Comércio varejista de materiais hidráulicos;

k) Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

l) Comércio vareiista de bicícletas e tríciclos, peÇas e acessórios;

m) Comércio varejista de artigos de iluminação;

n) Comércio varejistâ de equipamentos de escritórioi

o) Comêrcio vareJista de equipamentos de telefonia e comunicaçáo

p) Comércio atacadista de Betoneiras;

C) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso méciico, cirúrgico, hospítalar
e de laboratórios;

0 Comércio atacadista de aparelhos para grnástica:

s) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial:

t) Comércio atacadista de compressor de ar;

u) Comércio atacadista de equipamentos de seguranÇa;

v) Comércio atacadista de pallets;

w) Comêrcio varejista de cadeados;

x) Comércio vareiista de colchÕes e travesserros,

y) Comércio varelista de utensÍlíos doméstico.

CLÁUSULA SEXTA.: A sociedade iniciou suas atividades em 18 de Fevereiro de 2011 e seu

prazo de duração ê por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA.: A administração da sociedade caberá a socia KÁTIA KAinlYA LAU ac
qual compete, individualmente, pratiêâr todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, com

os poderes e atribuiçÕes de representá-la. ativa e passivamente, judicial e extraludicialmente.
perante órgãos públicos, instituiçôes financeiras, entidades privadas e ierceiros enr geral. 

ii
podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e enceírar contâs bancarias, contratar e . ,

demitir pessoal, enÍim praticar todos os alos necessários à consecuçâo dos obletivos ou à i'i
defesa dos interesses e díreitos da socí€,,dade, cabendo-lhes. tambêm, individualmente o udÀ , i

,tLdo nome empresarial. 
.., , I

PARÁGRAFO PRlinElRO.: É 'redaclo (] uso do nome empresanal,' pêfib âdftlniÊtrêúOr, gürij

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçoes, seia em favor de qualquer
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quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveís da sociedade. cem
autorização do oulro sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO.: Responderá por perdas e danos perante a Sociedade, r,r

Âdministrador que realizar operações. sabendo ou devendo saber que estavam agindo em
iesacordo com a maioria, ou que usou de seu poder pararealizar.

CLÁUSULA OITAVA.: O exercício social será coincidente com o ano-calendário :ivil,
terminando em 31 de dezembro de cadâ ano. quando será procedido o levantamento do
balanço patrimonial e eíetuada a apuração de resultados, em coníormidade com as
r-lisposicões legais peíinentes^

PARÁGRAFO ÚtttCO.: Os prejuizos verrficados serâo suportados pelos socirs
proporcionalmente às quotas do capital social.

CLÁU§ULA NONA.: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
alividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistinrlo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado

com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resoluçáo. verificada em balanço
especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉClÍúÀ.: As deliberações relativas à aprovaçâo dâs contas do (s) administrador

ies), aumento do capital social, designação ou destituição de administrador (es), moclo de
renruneraçáo, pedido de concordata, distribL,içãr: cie hrcros, alteraçâo contratual, Íusáo, cisão e

rncorporação serão definidas em reuniâo de sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.: A reunião cios socios será realizada até o último dia do mês tJr:

abrrl do ano seguinte, ou em qualquer época. mediante convocaÇão do (s) admiÍtistrador iesi
cu sócio, para trâtar de assunto relevante paía a sociedade.

PARÂGRAFO SEGUNDO.: A convocaçào para a reunião deverá ser efetuada por escnto e
com 10 (dez) dias de antecedêncta.

PARÁGRAFO TERCEIRO.: O admÍnistrâdor clevera êntregâr. aos demais sócios, 30 (trinta)

diâs antes da data da reunião, copia das demonstraçÕes contábeis bem como a preslaçào de

conlas do administrador"

PÂRÁGRAFO QUARTO.: O Administrador serâ obrigado â prestâr aos sócios. côntâs
justificadas de sua administração. aprêsentando-lhes o inventário, anualmente. bem como o

balanço patrimonial e o de resultado econôrnico.

PARÁGRAFO QUINTO.: As deliberações serão aprovadas por % do capital social, salvo nos

câsos em que a legislação exigir maior quorum.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ.: A socredade podera a qualquer tempo, abrir ou fecnar íil

ôu üutra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sÔcios

il

!

também, arquivar na respectiva Circunscrição da filial, â prova da ínscrição

{0
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CLÁUSULA DÉClttrA SEGUNDA.: Os sócios poderão, de comum acordo, Íixar uma retiraca
mensâ|, â título de .pro-bbore", observadas as clisposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA.: O administrador, acima identificado e qualificado. declara,
sob as penâs da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, rlor

Lei especial. ou em virtude de condenação crirninal, ou por se enconlrar sob os eÍeitos cleia. a
pena que vede, ainda que temporafiamente, o acesso a cargos públicos; ou por crinre
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão. peculato, ou contra a economla
popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas Ce defesa da concorrêrrcia. ct,r,ira
as relaçÕes de consumo, Íé pública. ou a propriedade.

CLAUSULA DÉC|MÀ QUARTA.: Os socios declaram. sob as penas da Lei, que não estão
incursos em qualquer penalidade de Lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

cLÁusuLA oÉctul eutNTA - coMUNtcAÇÃo DE ENQUADRAMENÍo DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE: Os sócios declaram, para os fins do art, 3o da Lei Complementar nú.

123/06, que:

a) a sociedade se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual da sociedadê, no presente exercício, não excederâ o limite
fixado no inciso ll do art.30 da Leino 123106, observando o disposto no § 4o, do mesmo artigo;

ci a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art.
]", § 4o da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.: Os casos omissos ao presente instrumento, serão resolvidos
pelas Leis em vigor. As dívergências que houver êntre os sócios serão resolvidas no fnro da

cidade de Curitiba estado do Paraná. que fica por eles eleitos,

E, por estarem ,ustos e contratados, lavra o presente instrumento ern três uas de igual forma e

teor, que é assinado pelas partes para ter os efeitos legais.

Curitiba 1.7-de Outubro de 2013.
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PROCURACÃO

Pelo presente instrumento de procuração, LDM COMERCiO DE EQUIPAMENTOS
LTDA, ESTABELECIDA A RUA SANTA FE NO 52-8, BAIRRO CENTRO, CIDADE
PINHAIS - PR, CNPJ no 1l..389-967./O001-59. neste ato representado pela sua
sócia gerente a Sra. I<ATIA KAMIYA LAU,) brasileira, casada, empresária,
residenteedomiciliadoffiais/PR,portadordacédulade
identidade no 4.602.802-3 SESP/PR e CPF no 001.467.319-30 e CNH p-
01337663537 Detran-PR, nomeia e constitui seu bastante procui-ador, o
Senhor

HN WILLIAN OGRAJENSE brasileiro, divorciado,
CPF no O35.O11.479-02

Residente na Rua Francisco Derosso, í-642 - Curitiba / PR.

A qual confere poderes específicos para representá-la em licitações, junto as
repartições publicas, Municipais, Estaduais e Federais no Territóno Nacional
Brasileiro, bem como autarquias e Fundações, demais instituições de direito
público e privado, podendo para tanto apresentar protestos, r'eclamações e
recursos, contra quaisquer irregularidades, oferecer descontcs em caso de
empate, assinar pedido de cadastramento de fornecedores, protocolos de
exigências para cadastro de fornecedores, retirar editais, rubricar cjocumentos
e propostas, assinar propostas comerciais, dar lances, e declarações, assinar
contratos oriundos de participação em certames licitatórios, rubricar atas e
propostas em licitações dos tipos: Carta Convite, Tomadas de Preços,
Concorrências, Pregões Presenciai e Eletrônico, Dispensa de licitação e tudo o

mais que for necessário para o bom e fiel cumprimento deste mandato, que
dará por bom firme e valioso.

Curitiba, 16 de Janeiro de 2077.

ESTA PROCUR.AçÃO reFr VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE

ó..

2018
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São Paulo, 24 de novembro de 2017

À
Prefeitura Municipa! de Nova Santa Bárbara

Ref Pregão Eletrônico no 4612017
Processo Administrativo no 097 12017
Encerramento : dia 24 de novembro de 20í7 às 07:59hs
Abertura : dia24 de novembro de 20í7 às 09:00hs

Prezados Senhores,

A SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIçOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o no

04.115.617/0001-03 e lnscrição Estadual no 116.054.356.117, sito à Rua Bicudo de Brito, 6974, Vila Guarani -
São Paulo - SP, tendo como representante legal abaixo assinado, atendendo à vossa solicitação e aos
luisitos do Edital em questão, vimos informar os preços conforme abaixo, e declaramos que todas as
oespesas relacionadas à entrega dos materiais já estão inclusas:

39

Descrição Preço
unitário Preço totalLote Qtde

R$ 3.400,00
(três mile

quatrocentos
reais)

R$ 6.800,00
(seis mile
oitocentos

reais)

2 KIT SAUDE REPRODUTIVA
Cada kit contendo:

1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo
figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino,
masculino, amamentação, métodos contraceptivos

naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos
definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo

"wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada
lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar
manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos
de barreira (diafragma, DlU, preservativo masculino,
preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional
oral, vaginal, injetávele contraceptivo de emergência) e métodos
definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: Sacola para
Transporte.

- Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênis
de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da
camisinha feminina e masculina e demonstração da relação
sexual. Para o autoconhecimento, cuidado com a higiene
pessoal e prevenção de DST's. Acondicionado em estojo
especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g
(com pênis de 13,5 cm)

- Modelo Pélvico de Acrílico - tridimensional, fabricado em
acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o

endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor
feminino. Utilizado também para demonstração da colocação
de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha
manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para

transporte. Medidas: 24 cm x22 cm. Peso: 0,550 kg

- Modelo Pélvico de Borracha - modelo pélvico do aparelho
reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha

do di ma, camisinhademon o de colo

§erninil píorlili{r$ [duciltivns c §rrrviço* l..t*il. -[fp
Rua Eicuric de Britr, êgl À - Vila GLrilr;rrri - 5ii$ l-rautü - §P - 8ri:sil - Llti:{1ti-ÜôÜ

UNPJ: ütl.i15,61 /illtiü1 ill"i-inr;c.Ist.: ilti.üi;rr.l',Iiii,117-lei.: lilj :Jtji"r"1?g3 -Fax: [1ij3019 1?35
vnnrJass:ggminaeducativa.cotrl.hr - r,l'r,,lv.$í;mínagducativa.í1011).hf
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feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu proprio corpo
através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual.
tr/edidas: 12,5 cm x 1 1 ,5 cm x 9,5 cm Peso: 0,100 kg

- Pênis de Borracha - modelos penianos com formato natural
(com bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra
com tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas: 15 cm
Peso: 0,300 kg.

- Quadro lmantado com imagens na frente e verso do Aparelho
Reprodutor Masculino e Feminino contendo 37 figuras
imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação,
Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação.
Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre
Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacola para
transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg

- Quadro de métodos contraceptivos moldurado com
contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DlU, 1 Preservativo
Masculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 lnjetável e
1 Contracepção de Emergência, para compreensão e
conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá
acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem
como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700
kg

- Sacola para transporte e acondicionamento dos materiais
educativos, confeccionada em nylon com alça tiracolo e
fechamento com zíper de dois cursores. Medidas: 66 cm x
46 cm Peso: 0,400 kg

Marca: Semina Educativa
Fabricante: Semina Educativa
Garantia: 1 ano, contra defeitos de fabricaÇão.

R$ 6.800,00VALOR TOTAL

Seis mil e oitocentos reais).

Sernin* Prorlalo:; llduci'.r1.ivirr; c §rlrviçns; l..t,:!;1. -f pp

Rue EioLrrio dt*ritrs, üS/ir - liilti 6r.irrrani - §iio ltaulo - SP - Erusll - íjtj31ti-ü6ü
{lNÊ,1:l}"1"115.{i17it}ull1 tr3"1r:sn,Isr:i1tiü!t{.1}l(;.11/-1et.:Ii1.]3üi!,i 1'rg! Hax:113"13ü1t]"1?3li

vFnrlssFlsemillAerluCativa.Cor-Íi.hr - r'Jvr'w.seilrinaerJirr;0ti','!.fl,3trt.hr

CoxorÇoes GERATS:

Validade da proposta 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão

Prazo de pagamento 30 (trinta) dias apos a entrega, mediante apresentação da nota fiscal.

Prazo de entrega
10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de
fornecimento.

Local de entrega SMS, sito na Rua Antonio Joaquim Rodrigues, s/n, Nova Santa Bárbara/PR

Dloos DA EMPRESA:

Semina Produtos Educativos e Serviços Ltda. - EPP

CNPJ 04.1 15.617/0001-03

IE 1 16.054.356-117

il,
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Blruco No Baruco AcÊucra c/c
Banco do Brasil S/A 001 300-x 1 04390-0

Banco Bradesco 237 2832-O 11 888-5

Sernina Prndur:rs [.duciltivns n §erviços l..tela. -[PP
tiua 8ícuda de Brita. ÍiS7 /r - Vila üuaruni - Slio Faulc - SP - Brasil - tlí131$-üSü
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2. CONSOLTDACÃO

2.L Face às alterações, as partes resolvem consolidar o Contrato Social, que passa a ter
a seguinte redação:

Semina Produtos Educativos e Serviços ttda. - EPP

Consolidação do Contrato Social

CN PJ: 04.115.61710001-03

NIRE: 3521652728-6

Maria Luisa Kayat Eluf, brasileira, nascida em 29/A8/1942, divorciada, socióloga, portadora da

Cédula de ldentidade RG ns 2.852.690-9 SSP/SP e do CPF ns 046.977.408-82, residente e

domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Alameda Joaquim Eugenio de Lima ne

1.481-, Apartamento 22, Bairro: Jardim Paulista, CEP: 01403-003; e

João Carlos Borges Monteiro, brasileiro, nascido em 24/0611956, casado sob o regime da

comunhão parcíal de bens, empresário, portador da Cédula de ldentidade RG ne 9.481.608-6

SSP/SP e do CPF ns 993.985.408-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, à Rua Augusto José Pereira ne 91, Casa 02, Bairro: Jardim Maristela, CEP: 02805-130;

únicos sócios componente da sociedade empresária limitada denominada "Semina Produtos

Educativos e Serviços Ltda. - EPP", arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP

sob NIRE ns 3521652728-6 em sessão de 2111012000 e última alteração arquivada sob ns

519.844112-9 em sessão de 03/7212012, inscrita no Ministério da Fazenda sob CNP.i ne

04.1.1s.617 /0001-03.

| - Da Denominação Social, Sede, Foro, Objeto e Prazo de Duração

Cláusula 1a: . A empresa girará sob a forma de Sociedade Empresária de Responsabilidade

Limitada, sob a denominação social de "semina Produtos Educativos e Serviços Ltda. - EPP",

regendo-se pela legislação que lhe for aplicável e pelas disposições do presente Contrato Social.

(/rú
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Parágrafo único: Os sócios adotam, no que for compatível e não convencionado

expressamente em contrato, respeitadas as normas de ordem pública, próprias do tipo
jurídico, à regência supletiva pela Lei das Sociedades Anônimas.

Cláusula 2e: A sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Bicudo

de Brito ne 697-A, Térreo e 1e andar, Vila Guarani, CEP: 04316-060; podendo, por deliberação dos

sócios, abrir e fechar filiais, depósitos, agências ou escritórios em qualquer localidade do País.

Cláusula 3e: A sociedade tem como objeto social a industrialização, o comércio, importação e

exportação de materiais educativos, como também a prestação de serviços de treinamento,
pesquisa e cursos para a manipulação de materiais aplicados na área educativa.

Cláusula 4e: A sociedade teve início em 27 de outubro de 2000, e o seu prazo de duração será

por tempo indeterminado.

ll - Do Capital Social e das Quotas

Cláusula 5e: O capital social é de RS 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil)

quotas no valor nominal de RS 1,00 (unr real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em

moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios Quotas Valor Unitário Total o//o

,0
t^

F

lVlaria Luisa Kayat Eluf 99.000 1,00 99.000,00 99,00

João Carlos Borges Monteiro 1.000 1,00 1.000,00 1,00

Totais 1.00.000 100.000,00 100,00

§ 1s A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos

respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052

da Leí 10.406 de 10 de janeiro de 2O02, Código Civil, e não respondem pelas obrigações

sociais, nem mesmo subsidiariamente, inclusive na hipótese de liquidação da sociedade.

§ 2s O aumento do Capital Social somente poderá ocorrer depois de realizada a sua

integralização e a redução do Capital, dispensará as prestações ainda devidas e implicará
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