
a 549

M&S BENEFíCI05

CREDENCIAMENTO

í)

h

<\y
{ô'K

M&S SERVIçOS ÀDMrN
RUA INDEPENDENCIA, 637, SALA

ISTRÂTIVOS LTDA EPP
06-CENTÍTO-NOVA

CNPJ : 26.069.189/0001-62

?

w
q,Pfr'

{-



-.....,;ll.

e9-T0$s/69{'6ç,0'§u :ídNl
VNU 9S*".§"

:C- I Í]nn{iO r ÊÕn C7

'1,;63 
§ri1 süÂlier;§:urlupy snlrn.reS

i:iF-ll1ril f,tltl Lriü jd)
d§jüiSs çS §§I tt 3U
,:C1ê"lC Ci3OS
r-iüUÊS §33JeW jS

=Y.,ru,
li '1. qaH

fi:, . j,r. t,{1} "'
'69\"r"'

X*st"/7v

.'*a_ --,-

t)4
ü:
?4'c*à
L}

.t*

5
-Ã

'\': -''*,' . --.r.
- ,l' 

"':d'',tüv
,.liq*r

Cru'

/. _ ^... -.-. ^Á.Ã.-.{) ! i-J1- álJ uJJtyli Lí 'B§sêpo ê^o§

§§usiEl!3ii
§âsEJ §E §EpO! ru$ §S§in3êJ êp Jrl§rSAp A .lodrAlur êArsní3ili 'êruÊlJ83 eP §3luãrêU! SOie §O Sopol lpalejd a soàa:d
jtsiar-t}§au "ssxêue s ssoÓsrel3ap reurss? sasusl jBlnLuJoJ opuêpüd 'spdlrgunur ssjop!ÀIas ered og5eluaurlle êleÂ
§s lesuêur oluaulrrâulo, â oluaurel3uara6 'oçSerlsrururp? e.led epezr;e1:adsa esg.rdua êp o?Sqesuoo ereC 6ts3/t
í,N larf,ua§aJd oq§ild speprlâpolu eu oçÔetFll ruâ ?JeqiPg elues §^oN ap otdlerunyr,l a elu?lêd elFluêsajdãJ eled
ç"i--t)s$ t66 00t ::!d3 a 0-J.02'ãâr Ir 9u apepiluâ§i ôp €lnpê] ep

*'ü fl§§I e§ $.êejei-rirns lâtleirü{ Eni ell opprlr3rr"usp a â}uãpr§el 'l§retl.r 'BJra

vt3ru3§3u3 $à'-§Fi'aES tSC n'u "*d3 ê dSjdSS §099â§S a u tL{ apeprluêpt âp âtilp?3
ijõ au ürqnifiO ep szoc Ênu e 'dg-euesrjauiv âp êp?p13 Êu opPri!3rruop ê â]ilaplser 'o§ese3 'lÊl?ru 'o]lalr§eiq 'Fo}lEs
s§*rslu'.rSlolârp or3os nês âs olDariJJâinr lcd g;l'ilgs.lr0'Zgi,'u lenpprs! oçir.rcsu; ê Zg-t0ç0l6gl 690'ge -q'u qos

idij3 cu §pÉ]l§êpf3 8iuêurep!Àêp ülned aç§ êp apel§e Essspc P^gN ep ês?pr) au oj;uê3 §,1 Eies ltg crruçpuêslpill
?ns s Êpr3alêqeisê sperr;d olarrp ap e:rpt.rr! eossãd 'dd3 'epl'l so^rl?r1§rulurpy soârar+g g3W esa.;d[$a 'r."

'rd * âr?qlP§ Elu?§ 8ÀoN ep ludrcrunp eJnlrôlã.rd ep §ârop,rras {cl§7ep â §otuâznp}
EtI ap p5rê3 srec 'o$ardu.i3 ê oqltsge:.| cp or.,?tsrutl/u op cgieFr§al pu eplurjâp e{.uro} eu'soper:ueperl soluauicalaqeisa
aL: 3paJ ap sêierla .eri-rteu ur. sor3lluâlr11e so;auçâ ap oBSsrnbe e.red 'o:rlgu§eui oqueo odrl op 'srEd13runur

§i)"i(rprÂrâs e;rci oçáeluaune êle^ sp l?suâu,r olueur3auJo, a oluau.rer3uare6 'cgáetysrulupe ered eoezrlei:adsa
esoiCtue ap oeiele.rluor eu 'ogáe.r1srulupv € e.led esoíe1uen sreur elsodold ep eqlo*sa e g oçle1cr1 ep oteíqo ç :ctaíq6

§t0f/6 {u oÀ!}s.l}srurupY ossê3ord 6yCZ,t? oN letoilãseJd ogôa;6'jag

ud - ?r"qre8 eluâ§ e,lc§j êp Pinl,â]aid v

olN3tirrvlSN 30ã83 30 0rÂ18ãt
lt^ oXAttY

ap onb.l*nhnqly

rq'snÍ qd['lel6rpoles//:sdUq :uo ote op sopep so
zt't $u :olv oP lelot Jole^

:tllLC-eZ'SOl{V :C leuroN odLL oqáezle.srl ap lelôro olêS

1 q ..mB 
9 @.p O 

.qe q.ôú opÉrút . @Íl€& q@l,,Ep op
e çâ@de .pe*Éo u6úr q6..n. @r61ft eúadzrt FrêÉ! ,n 4

u'q 9 r. fi us's Fryf €t 4 z§. !r'd 
^ 

?u'/.é e! s@$ ú@op)@.o

1e116rg ogSecqlualny
'::..li, i: 'r':: ..'.|,1!11.)\ :1ia.'r ; 'iltlitüi'., iW.-'sr, :\ 1 ir : :: : .:ri ;,: :i-r :r r. i,i,: rr, iÉlfiE nêlf:Zs Citiõfãll t.,,i:

'p93l 6t0z/80/zz :eleo

CIg

n:f
rX

*<?

!F
-r.h4
-j:if'{
<'\
*lãíY
rill?
LfJ

§$tllc§r§§§ §§w





5 51"

- 
O referido é verdade, dou fé

221út2o1s https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/81 092203191352200987

REPÚBUCA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa,"l145 Bairro dos Estados 5E030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/^,t/ww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVTçO DE AUTENTTCAçÃO DTGTTAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecerÍirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticação Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa SeÍventia pode ser confirmada e veriÍicada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento Íazproua de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empÍesa M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M&S
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2210312019 '14:07:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. ío, 10o e seus §§ '1'e 2" daMP 22001200í, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/lautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta dêsta Declaraçãoi 1204994

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sile alé 221O312020 '13:59:48 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 81 0922031 91 352200987-1

'zLegislaçõesVigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal no 13.í05/2015, Lei
Estadual n'8.72112008, Lei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014.
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M&S SERVTÇOS ADMTNTSTRATIVOS LTDA - ME

INSTRUMENTO PARTICULÀR DÉ ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
coNSoLlDAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

MARCOS SARTORI, brasileiro. casadc, corn comunhão parcial de bens, empresário,
nascido ern 20/05/'1944. portador da cêlula de identidade RG 3346605iSP E CPF n"
Ag7.002.346-49. resrdente e domiciliado Rua Doze de Outubro, no 273 - Vila Santa Catarina.
Amerrcana ISP CEP: 13.466-330.

SUELI MARIA ICASSATTI SARTORI, brasileira, casada, com comunháo parcial de bens,
empresária, nascida em 01/1111946, portador da célula de identidade RG 3.997 982-9/SP E
CPF n' 191.670.338-06. residente e domiciliado Rua Doze de Outubro, no 273 - Vila Santa
Catarina. Americana /SP CEP: 13.466-330.

Unicos componentes da empresa que gira nesta Praça de NOVA ODESSA- SP. sob a
denomrnaÇão social de M&S §ERVIÇOS ADMINI§TRATIVOS LTDA ME. estabelecida a
Rua lndependencia, no 637, sala 06, Centro, Nova Odessâ * §P, CEP 13.38ü-025, com
seu contrato socrai registrado na JUCESP sob no 3522999124-5 inscrito no CNPJ na

20.069.189/0001-62 Íaz neste ato. a alteração e consolidação de seu contrato social em
vigor, medrante as condiçôes e cláusulas abaixo:

PRIMEIRA: Altera o valor capital para R§ 2.200.000,00 ( Dois milhões e duzentos mil reai
passa a ter o valor de RS 1,632.000,00 {Hum milhão seiscentos e trinta e dois mil rea
totalmente integralízado em moeda corrente pelos socros, e R$ 568.000,00 (Quinhentos
sessenta e oito mil reais) a integralizar em 5 anos, de acordo com Artigo 1.055 § 10 do
Codrgo Crvil ficando assrm representado por 2.200.000 (dois milhôes e duzentas mrl) de
quotas de valor unrtárro de R$ 1.00 (um real) sendo assim admrnistrado pelos socios.

MARCOS SARTORI.. .1.10CI.000,00 quotas............ R$ 1.íS0.000,00
SUELI MARIA lCASSATT!SARTORl.........."...1.10G.000,00 quotas............ R$ 1.'100.000,00

TOTAL GERAL. 2.200.000,00 quotas............ RS2.200.000,00

Em í6çs das modiÍrcaçÕes havidas. os socios têm entre si. lustos e combinados, na melhcr Íorma de
direito consolidar ê adequar o Contrato Social ao Codigo Civill2002. o qual passa a vrgorar e

sulâs:
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FisÉlizêÉo Tipo Nomal C: AHC331734ENK;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

cód.

&

Ánit'frireles, Sct*Íff CcfrnÍrd/Ârerícanc-§P
f,cfle i19l 36S1-ü515/§681-0514 - ürrüfii.rfuip,*o*r. ür - elciyo, ekíp. cow"br



.., IARTCRIoÂl:irÉüo 8ÁSI0S 1',*::i'jfrsr:,)íffi,.r§i rÂr':,É5o^(:\r'ra*. ...1

t,,. !ffi;.,i.i,'|.,.;i:f:1Éí.1,",:i,.:§ie:;.*.-,:'llj ..1.in;|tl;::;f*...1i
'' ' Âúa;niiêaçáo Di§ítal i:;l

D.âcôrdocomoratos§1'3r.7'inô.V8!41.52dáLdFdârá18,935/19geM.6hc.Xll t..l
da Lâi Esrúd a.72rr2o@ &l.nnco a pBonro h.s darelEsdâ, .oF@Éq fid .t

& 6dnento ryÊsmlá& e @.íddo n6le ab. O .€rBÊo a de. Dd 6 . , t
cód. ,§

IJ
,, . : Selo Diqital de Fis€lização Tipo Noímal C: AHC33í72-51PW: l:JW'/ - 

Valor iotal o'o Ato: R$ 4.23 ::j
àd' v#'eú'^e GÉrÓdonílm 

os dados do ato em: hths:/Eelodigital.tPbiu$br i'.1

554

CN Pl: l(r,0ó9. I 891000 I -62
NIR[:]522999114-5

l'ágina I de 5

coNSoLrDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME

Pelo presente instrumento partiÊular de transformação contratual, os sócios:

MARCOS SARTORI, brasileiro, casado, com comunháo de bens parcial, empresário,
nascido em 20105/1944, portador da céiula de identidade RG 3346605/SP E CPF n"
097.002.346-49, residente e domiciliado Rua Doze de Outubro, no 273 - Vila Santa Catarina,
Americana /SP CEP' 13.466-330.

SUELI MARIA ICASSATTI SARTORI, brasileira, câsada, com comunhão de bens parcial,
empresária, nascida em 01/11/1946, portador da cêlula de identidade RG 3.997.982-9/SP E
CPF n" 191.670.338-06, residente e domiciliado Rua Doze de Outubro, no 273 - Vila Santa
Catarina, Americana /SP CEP: 13.466-330.

Ünicos componentes da sociedade limrtada que gira nesta Píaça de Nova Odessa- SP, sob
a denominação social de M&S SERVIçOS ADMINISTRATIVOS LTD.À ME, com seu
contrato social registrâdo na JUCESP sob n035229991245; localizado à Rua
Independência, no 637- sala 06 - Centro, na cidade de Nova Odessa - SP * CEP:
'13,3t0-025., têm entre sÍ, justos e cornbinados, a transformação para uma sociedade
limitada, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

r- oENoMtNAÇÃO, OBJETTVO SOC|À1, SEDE E DURAçÃO

PRIMEIRA: A ernpresa sociedade limitada girará sob a denominação M&S SERVIçO§
ADMINISTRATIVOS LTDA ME, com sede na cidade NOVA ODESSA- §P ficando eleito o
foro desta Comarca para ação fundada no presente contrato (art. 997, ll, CC/2002).

SEGUNDA: Objetivo Social: PRESTAÇÃo DE sERvlçoS ADMINTSTRATIVoS PARA
TERCEIRO§; LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS SEM CONDUTOR, OUTRAS
NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; EMISSAO E GERENCIAMENTO DE VALE
REFEIÇAO, ALIMENTAÇÃO, FARMACIA Ê TICKET.COMBUSTIVEL; COMERCIO
VAREJT§TA ESPECTALIZADO DE EQUTPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNTCAçÃO;
CoMERCTO A VAREJG DE PEÇAS E ACESSORTOS NOVOS PARA VETCULOS
AUTOMOTORES; ALUGUEL DE OUTRA§ MAQUINAS E EQUIPAMENTO§ COMÊRCIAIS E
INDU§TR|AIS NÃO ESPECTFTCADOS ANTERTORMENTE, SEM OPERADOR; SERVTçOS OE
|NSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AGESSORTOS PARA VETCULOS
AUTOMOTORES, ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DÊ SISTEMAS DE SEG URANÇA;

o E MANUTENÇÃO DE EQUTPAMENTOS DE COMUNTCAÇÃO

sociedade inado...- , i
___':Ç--rr--1., q.

?
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O capital social ó R$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzêntos mi! de reais). o vâlor de RS
1.632.000,00 (Hum milhão seiscentos e trinta e dois mil reais) totalmente integralizado enn
moeda corrente pelos socios, e R$ 568 000,00 {Quinhentos e sessenla e oito mil reais) a
integralizar em 5 anos. de acordo com Artigo 1055 § 10 do Codigo Clvil, Íicando assim
representado por 2.200.000 (dois milhÕes e duzentas miÍ) de quotas de valor unitário de R$
1,00 (um real) em moeda corrente do pais, nos atos da constituição da sociedade, e assim
distribuído.

MARCOS SARTORI.. .1.100.000,00 quotas.. R$ 1.100.000,00
§UELI MARIA ICASSATTI SARTORI..............1.100.000,00 9uotas............ R$ 1.100.000,00

TOTAL GERAL. ..........2.?00.000,00 quotas............ RS2.200.ü00,00

Parágrafo 1o- A responsabilidade da titular será restrita à importância do capitai social.
integralizado, e responde solidariamente pela integralizaçáo do capitêl social, nos termos do artigo
1 0§2 do Codigo Civil (Lei 10406/02)

Parágrafo 20- As quotas da empresa sáo indivisiveis e nâo poderâo ser cedidas, vendidas ou
transferidas, no todo ou paÍte a tercelros, sem o prêvro e exprÊsso consentimento do titular.

[1* ADMTNTSTRAçÃO

QUINTA: A administração da sociedade, bem como uso da firma, denominação ou razão .-

social caberá ao socio Sr. MARCO§ SARTORI em luizo ou íora dele, ISOLÀDAMENTE,
ficando-lhes, entretanto. vedado o uso para fins estranhos aos objetívos sociais. Se qualquer
dos socios infringirem essa proibrção íicará responsável pelo compromisso contraído e
responderá pessoalmente pelo que assumir. (artigos 997, Vl; 1.013. 1.0Í5, 1064. CC/2002).

Parágrafo 1o- Qualquer aqursrçáo ou alienação de bens imóveis deverá. obrigatoriamênte, conter
assinatura de todos os sócios, bem como nos empréstimos juntos a entidades públicas ou
particulares, tornando-se nulas e invalidadas, todas as transaçÕes que venham ser efetuadas fora
desse requisito,

Parágralo 2o- Fica Íacultado ao admi
que nunca poderá exceder a um ano,
especificar os atos a sere,r'r praticados

inistrador, nomear procuradores para um período dêterminado
podendo ser rênôvadô, devendo o instíumênto de procuraçâo
pelos procuradores assim nomeaaos.rl

,V

^\

IV - PRO.LABORE

§EXT,A: O trtular instituído na condição de Adnrjni
rfiênsâl a titulc de Pro-iabore. quântia esta a ser fi
detentores da rnaioria do capital sccral Em náo
Administradores terão direito, em qualquer caso, a

Farc{19i

strador terá o direito a umá retirada
xada de comum acordo pelos soci
sendo pcssível tal composiÇão
unra retrrada

?

,{rt}ríeir*Í*s. xn
- uttma, qkip. e*mlr - ekp §e*íp. w m^ by
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v - EXERCiCTO SOCTaL E BALANÇO

SÉTtftAa: O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de
dezembro de cada ano. quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e
efetuada a apuração de resultados. em conformidade com as disposições legais pertinentes.
(art. 1,06§, CC/2002)

Parágrafo Unico - Poderâo os lucros e/ou prejuÍzos apurados na íorma deste artigo. seíern
incorporados diretamente ao capital social da empresa ou aguardarem amortização de conÍormidade
ao gue determinar a tegslâçáo do imposto de renda.

VI_ RETIRADA E FATECIMENTO DE sOCIOs

OITAVA: Em caso de morte, interdição, inabilitação, exclusão e retirada de qualquer um dos

sócios, a sociedade não se dissolverá" Os remanescentes procederão, no prazo de 30 dias, ao

levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de

Resultado da sociedade.

Parégrafo 1e- O Balanço Patrimonial serâ elaborado considerando os vslores de mercado {reais) dos bens,

dirertos e obrrgaçôes constantes do patnmônio da sociedade, à data do evento.

Parágrafo 2e- Os valores serão pagos ao sóclo retirante, interdito, inabilitado ou excluído, e no caso de sócio
falecido, aos herdeiros legais, da seguinte forma: 30% {trinta por cento}, 30 dias após a elaboração do Balanço
Patrimonial e os outros 70% (setenta por cento], restantes, em 6 {seis}, parcelas mensais, iguais e sucessivas,

vencendo-se a primeira, 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela Ínicial.

Parágraío 3e- As paícelas serão corrigidas pela variação do IGPM ou outío indexador que vier a substituí-lo.
ocorrida entíe à data da apura(ão dos haveres e a data do seu pagamento.

Parágrafo 4s- O sócio que. por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da

sociedade, deveró notifícar os demais, por Êscrito e notificação píotocolãda, com antecedência do prazo

mínimo de 30 (tíinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como deslnteresse.

Parágrafo 5e- Caso os demais sócios decidarn adquirir ãs quotas do sócio íetirante, os haveres derte serão
pagos de conformidade ao que dispôe ã cláusula 8â e seus parâ6rafos.

vr - DAs DELTBERAçÕES sOCrArs

NONA: As deliberaçôes relativas à aprovaÇão das contas dos administra
rgnação/destituiçào de administradores, modo de íÊmuneração, abrir, manter e fec

3, ,,^',-nro/red ?
onde convier õos:eus iIteresse: sociais, pedidc

.§bre #$

de concordata-,
,r'' ,+- -'l' )
i_, 

t,

Valor Total do Ato: RS 4,23BeÜonfa 
os dados do ato em: hths://sclodigital.tpbju$br
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os dados do ato em:

ClSelo Digital de

CNPJ: ?6.069. I 89i0001 -6?
NtR[: ]522ç991?4-j

Pirgina 5 dc 5

alteração contratual e fusão, cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade,

serâo definidas pelo consenso unânime dos sôcios.

Farágrafo le- A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convacação dos

administradores ou sócio
ParágraÍo 2s. As deliberações serão aprovadas por % (três quartos) do capital social, salvo nos casos em que a

legislação exigir maior quórum.

DÉCIMA: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das, quantias retiradas, a

qualquer título ainda gue autorizados pelo contrãto, quando tais lucros ou quantias se

distribuírem com prejuízo do capital.

DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade será representada ativa, passiva, judicial e

extrajudicialmente por todos os sócios, em juízo ou fora dele.

DÉCIMA SÊGUNDA: Para solução dos casos em que reclamem a intervenção da justiça, fica

eleito o foro da Comarca de Americana, Estado de 5ão Paulo, vedada sua substituição por

qualquer outro por mais privilegiado que o seja, mesmo em razão de domicílio.

Parágrafo Únicol Os casos omissos neste contrato serão resotvidos com observânçia dos preceitos do Código

Civil (Lei !A406/02), e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

vilt- DECTARAçÃO DE DESTMPED|MENTO

DÉOMA TERCEIRA: Os sócios administradores declaram, sob ês penas da lei, que não estão
condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da sociedade
empresária conforme art. 1.011, §- ts do Código Civil (Lei 10406/02).

DÉOMA QUARTA: E, por êstarem assim, justos e contratados, os sócios assinam o presentê

instrumento em três vias de igualteor, assinarn para todos os fins societários e legais"

Americana, 02 de Maio de 2018

sócros:

S LI SARTORI

R$ 4,23
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTóRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIME]RO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa,1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Pdmeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticaçáo Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança.jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: AfJC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento Íazprova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa lli&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M&S
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 291OG12018 í4:08:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com oArt. 1o, í0oe seus §§ 1'e 2" daMP220012001, comotambém, odocumento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:llautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Dêclaração: 10'19653

A consulta desta Declaraçáo estará disponível em nosso site até 29/06/2019 í3:48:30 (hora local).

' Códi go de Autenticação Di gital: 81 0929061 81 347 4807 64-1 a 8í 0929061 8 1 347 4807 64-5
':Legislaçóes Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal no 13.105/20'15, Lei
Estadual n'8.72112OO8, Lei Estadual n'10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014.
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O referido é verdade, dou fé

CHAVE DIGITAL
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REPÚBUCA FEDER.ATIVA PO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓMO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO E]ti í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAMENTOS, ]NTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa,1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

DECLARAçÃO DE SERVrçO DE AUTENTTCAçÃO DrGrrAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identiÍicado individualmente em cada Código de Autenticação Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes".

DECLARO ainda que, parâ garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N'00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e veriÍicada tantas vezes quanto Íor necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M&S
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/l$2A1ru- í6:í9:Og (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 'l0o e seus §§ 1o e 20 daMP 22001200'í , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M&S SERVTCOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site littps:l/autdigital.azevedobâstos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1102945

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/10/2019 16:17:05 (hora local).

rCódigo de Autenticação Digital: 81 09251 01 8í 608490364-1
'LegislaçõesVigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n" 10.40612002, Medida Provisória n" 220012001, Lei Federal no 13.1
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual n'10.13212013 e Provimento CGJ N'003/2014.

Lei
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O referido é verdade, dou fé.
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REPÚBLIcA FEDERATIVA Do BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV_ATIVO DE CASAMENTOS, INTERD|ÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

DECLARAçÃO DE SERVrçO DE AUTENTTCAÇÃO DtclTAL

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

DECLARA para os devidos Íins de direito que, o documento em anexo identiÍicado individualmente em cada Codigo de Autenticação Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislaçôes e normas vigentes".

DECLARO ainda que, para garantirtransparência e segurança lurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2\ e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento Íazproua de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M&S
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/0612018 í0:3't:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ t' e 2" da MP 220012001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site lllps/Aglldjgital.azevedobastes-not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 999730

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 05/06/2019 10:í8:41 (hora loca!).

íCódigo de Autenticaçâo Digital: 81090506181010280884-1
"Legislações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n" 10.406120O2, Medida Provisória n'220O120O1, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112408, Lei Estadual n" 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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M&S BENEFíCIO§

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÃO

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara - PR

Ref. Pregão Presencial No 4/2019 Processo Administrativo n" 9/2019

Objeto: O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, na contratação de empresa
especializada para administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale alimentação para servidores
municipais, do tipo cartão magnético, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura", através de rede de
estabelecimentos credenciados, na forma definida na legislação do Ministerio do Trabalho e Emprego, para cerca de 218
(duzentos e dezoito) servidores da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

Práados Senhores:

A empresa M&S Serviços Administrativos Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua
lndependência 637 sala 06 centro, na cidade de Nova Odessa, estado de São Paulo devidamente cadastrada no CNPJ
sob n.o 26.069.189/0001-62 e lnscrição Estadual n.o 482.071.550.116 por intermédio do seu representante legal a Sra.
Mayara Albuquerque de Sousa, brasileira, maior, residente e domiciliado na rua Walter Guimaraes da Costa no 500,
Centro - Nova Santa Bárbara PR, portadora da Cédula de ldentidade RG:13.452.207-0 e CPF: 100.993.669-75 declara
que "AÍende Plenamente"aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Odessa,28 de Março de 2019

'strcr*rrcn4.- C. ek- »nrUr-
Sra. Máfara Albuquerque de Sousa
Procuradora Legal
RG:13.452.207-0
CPF: 100.993.669-75
M&S Serviços Administrativos Ltda EPP
26.069.1 89/0001 -62

llgs §tPvtço§ Aüil. tTDÀ EPp. Cl{?J: 2a.0tttg9.rO0Or-61

í)

A

M&S SERVIçOS ADMINISTRATIVOS LTDA Epp
RUA TNDENPEDENCTA, 637, SALA 06 - CENTRO - NOVA ODESSA-SP

CNPI : 26.069. 189/0001-62
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M&S BENEFíCIOs

ANEXO IV
DEcLARAçÃo euANTo Ao cuMpRrMENTo As NoRMAS RELATIvAS Ao TRABALHo

DO MENOR (ART.7o,lNC. XXXlll DA CF)

Á Prefeitura de Nova Santa Bárbara - PR

Ref. Pregão Presencial No 4/2019 Processo Administrativo n" 9/2019

Objeto: O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Adnlinistração, na contratação de empresa
especializada para administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale alimentação para servidores
municipais, do tipo cartão magnetico, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura", através de rede de
estabelecimentos credenciados, na forma definida na legislação do tVinistério do Trabalho e Emprego, para cerca de 218

Â (duzentos e dezoito) servidores da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Prezados Senhores:

A empresa M&S Serviços Administrativos Ltda. EPP, pessoa juridica de direito privado, estabeleclda à Rua
lndependência 637 sala 06 centro, na cidade de Nova Odessa, estado de São Paulo devidamente cadastrada no CNPJ
sob n.o 26.069.189/0001-62 e lnscrição Estadual n.o 482.071.550.116 por intermédio de sua procuradora legal a Sra.
Mayara Albuquerque de Sousa, brasileira, maior, residente e domiciliado na rua Walter Guimaraes da Costa no 500,
Centro - Nova Santa Bárbara PR, portadora da Cédula de ldentidade RG: 13.452.207-0 e CPF: 100.993.669-75,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 daLei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: não emprega menor, a paftir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Nova Odessa, 28 de de 2C19

HeS SEPVIçOS ÂDr.l, rTDÂ Eppr CNPJ;â5,069.Íg9,,OOot-5?

@
Sra. Mãlara Albuquerque de Sousa
Procuradora Legal
RG: 13.452.207-0
CPF: 100.993.669-75
M&S Serviços Administrativos Ltda EPP
26.069.1 89/0001 -62

,
M&S SERVIçOS ADMINISTRATTVOS LTDA Epp

RUA INDENPEDENCTA, 637, SALA 06 - CENTRO - NOVA ODESSA-SP
CNPJ: 26.069.r89/0001-62
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M&§ §ENEFíCIOs

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE TDONEIDADE

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara - PR

Ref. Pregão Presencial No 4/2019 Processo Administrativo n' 9/2019

Objeto: O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, na contratação de empresa
especializada para administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale alimentação para servidores
municipais, do tipo cartão magnético, para aquisição de gêneros alimentÍcios "in natura", através de rede de
estabelecimentos credenciados, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, para cerca de 218

â (duzentos e dezoito) servidores da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

A empresa M&S Serviços Administrativos Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua
lndependência 637 sala 06 centro, na cidade de Nova Odessa, estado de São Paulo devidamente cadastrada no CNPJ
sob n.o 26.069.'189/0001-62 e lnscrição Estadual n.o 482.071.550.116, declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 4/2019, instaurado pelo MunicÍpio de
Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de
suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Nova Odessa,28 de Março 2019

x&§ 3,Ê?vtços Â§tr, LTDÂ EpP, CNPJrâ3,069.ÍSs/O00r-6:

\«.Cu{urr,o- C, . CIr \O.fr»c=
Sra. Ma1àra Albuquerque de Sousa
Procuradora Legal
RG:13.452.207-0
CPF: 100.993.669-75
M&S Serviços Administrativos Ltda EPP
26.069.1 89/0001 -62

M&S SERVIçOS ADMINISTRATryOS LTDA Epp
RUA TNDENPEDENCTA, 637, SALA 06 - CENTRO - NOVA ODESSA-SP

CNPJ : 26.069.189/0001-62 ?
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M&S BENEFíCIOS

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE FATOS TMPEDTTTVOS

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara - PR

Ref. Pregão Presencial No 4/2019 Processo Administrativo n'9/2019

Objeto: O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, na contratação de empresa
especializada para administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale alimentação para servidores
municipais, do tipo cartão magnético, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura", através de rede de
estabelecimentos credenciados, na Íorma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, para cerca de 218
(duzentos e dezoito) servidores da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

A empresa M&S Serviços Administrativos Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua
lndependência 637 sala 06 centro, na cidade de Nova Odessa, estado de São Paulo devidamente cadastrada no CNPJ
sob n.o 26.069.189/0001-62 e lnscrição Estadual n.o 482.071.550.116, declaramos, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 4/2019, sob
as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Nova Odessa, 28 de Março de 2019

ll&§ §c*vtças Â§Í{, LrDÂ Epp, (XPJrâ4,069.t8e/oo0r.r:

Sra. Albuquerque de Sousa
Procuradora Legal
RG:13.452.207-0
CPF: 100.993.669-75
M&S Serviços Administrativos Ltda EPP
26.069.1 89/0001 -62

^M&S SERVrçOS ADMTNTSTRATTVOS LTDA Epp
RUA TNDENPEDENCTA, 637, SALA 06 - CENTRO - NOVA ODESSA-SP

CNPJ: 26.069. 189/0001-62 ?
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M&§ SENEFíCIO§

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara - PR

Ref. Pregão Presencial No 4/2019 Processo Administrativo n" 9/20'19

Objeto: O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, na contratação de empresa
especializada para administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale alimentação para servidores
municipais, do tipo cartão magnético, para aquisição de gêneros alimentícios "in natura", através de rede de
estabelecimentos credenciados, na forma definida na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, para cerca de 218
(duzentos e dezoito) servidores da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

A empresa M&S Serviços Administrativos Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua
lndependência 637 sala 06 centro, na cidade de Nova Odessa, estado de São Paulo devidamente cadastrada no CNPJ
sob n.o 26.069.189/0001-62 e lnscrição Estadual n.o 482.071.550.116 por intermédio de sua procuradora legal a Sra.
Mayara Albuquerque de Sousa, brasileira, maior, residente e domiciliado na rua Walter Guimaraes da Costa no 500,
Centro - Nova Santa Bárbara PR, portadora da Cédula de ldentidade RG: 13.452.207-0 e CPF: 100.993.669-75,
DECLARA, para efeito de participação no processo licitatorio Pregão Presencial No 4/2019, da Prefeitura tvlunicipal 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 dlreção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e
LicitaçÕes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova 28 de Março de 2019

r3-S sER$ços ADií. rToÀ EpP, CXPJ: rÕ.069.t89/O0O,.6A

\{Vout,cgr,cl- C. '§Il- ):otltlr,g
Sra. M$ara Albuquerque de Sousa
Procuradora Legal
RG:13.452.207-0
CPF: 100.993.669-75
M&S Serviços Administrativos Ltda EPP
26.069.189/0001-62 4

M&S SERVIçOS ADMTNTSTRATWOS LTDA Epp
RUA INDENPEDENCIA, 637, SALA 06 - CENTRO - NOVA ODESSA-SP

CNPJ : 26.069.189/0001-62 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA SANTA nÁngÁ,RA/PR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' OO9/20I9

pnrcÃo PRESBNCTAL No oo4t2ol9

CREDENCIAMENTO

A COOPER CARD ADMTNISTRADORA DE CARTÔES Lr».q,., inscrita no CNPJ

no05.938.780/0001-39, sediada na Avenida Pedro Taques,n" 294, Ed. Átrium, Torre Norte,6o

Andar, Zona03, Maringá - PR, CEP: 87030-000, por intermédio de seu representante legal o Sr.

EDMILSON CARLOS SEGALA (Diretor Presidente em exercício/Diretor Administrativo

Financeiro) portador da caÍeira de SP CPF no 698.75

I 5, através da presente, credenciamos

Cédula de ldentidade no 9.647.098-3 SSP/PR e CPF no 066.203.239-01, para representá-la

perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão Presencial no

412019, para contratação de empresa especializada paru administração, gerenciamento e

fornecimento mensal de vale alimentação para servidores municipais, podendo formular lances,

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao ceftame, inclusive interpor e desistir de

recursos em todas as fases licitatórias.

Maringá, I I de rnarço de 2019

SEGALA

Diretor Presidente em Exercício/Diretor Administrativo Financeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA/PR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' OO9/201 9

PREGÃO PRESENCIAL N' OO4I2OI9

DECLARAÇÃo nn pLENo ATENDIMENTo Aos REeulsrros DE HABrLrraçÃo

A COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕBS [TNA., inscTita no CNPJ

n'05.938.780/0001-39, sediada na Avenida Pedro Taques,no 294, Ed. Átrium, Torre Norte,6o

Andar, Zona03, Maringá - PR, CEP: 87030-000, por intermédio de seu representante legal o Sr.

EDMILSON CARLOS SEGALA (Diretor Presidente em exercício/Diretor Administrativo

Financeiro) portador da carteira de identidade no 4.539.068-3 SSP/PR e do CPF n" 698.758.719-

15, DECLARA que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo

inciso VII, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de l7 de julho de 2002.

Maringá, I 8 de março de 2019

C SBGALA

Diretor Presidente em Administrativo Financeiro

: 698.758.719-15

4.539.068-3 SSP/PR
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Cooper Card Administradora de Cartóes Ltda

Av. PedroTaques, 294 - 6'Andar - Zona 03 - Maringá - Paraná
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COOPER cARD ADMINISTRADoiln or cnRrÔEs LTDA.

cNPJ 05.938.780/OOS1-39
NtRE 41205113595
Maringá - Paraná /

18Ê Alteração Contratual e Consolidação realizada em 21 de dezembro de 2017

DEOIINDA BRIOU NOGABOLI, brasileira, divorciada, comerciante, natural de Araçatuba

- SP, nascida aos 05/01/1946, maior, portadora da Cédula de ldentidade Civil RG ne.

5.046.322-2 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob ne. O22.7A7.789-01, residente e domiciliada
na Rua Frdêncio Ramos, ne. 420, Flat 1511, Edificio Radisson, Vila Olímpia, no município
de São Paulo, Estado de São Paulo, CtP 04551-010;

ELISANGELO MARCIO GUlOTl, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens,

empresário, natural de Maringá - PR, nascido aos 04/LA/1912, maior, portador da

Cedula de ldentidade Civil RG n!. 5.194.3.16-0 SSP/PR, ínscrito no CPFlMt sob ne.

696.169.819-00, residente e domiciliado na Avenida Americo Belay, na. 1103, Casa 74,
Parque das Grevfleas 3s Parte, no município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87025-
210; e

JEANE NOGAROLI GUlOTl, brasileira, casada sob o regime de separação de bens,
empresária, natural de Maringá - PR, nascida aos 13/051L966, maior, portadora da

Cédula de ldentidade Civil RG ne.4.013.738-6 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob ne.

619.641.669-34, residente e domiciliada na Avenida Américo Belay, ns, 1.103, Casa 74,
Parque das Grevíleas 3e Parte, no municÍpio de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87025-
ZLA.

Únicos sócios da sociedade empresária [imitada que gira sob a denominação social de

CooPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕE§ tfOA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob ne. 05.938.780/0001-39, com sede e foro na Avenida

Pedro Taques, ne.294, Atrium Centro Empresarial, Torre Norte, 6e Andar, Sala 605, 606,

607 e 608, ZonaAT, no município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87030-000, com

Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRI
4120511,3595 em 16/10 /2OA3, resolvem, alterar pela décíma oitovo vez o contrato
social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CúUSUIÂ 1n: Aprovam a alteração da redação do objeto social da Filial02, alterando a

"alínea b, Parágrafo Único da Cláusula 1,2", do Contrato Social Consolidado, que passa a

ter a seguinte redação:

a) "tilial 02, com sede e foro na cidade de Barueri, Estado de São Paulo,.na Alamed
Rio Negro, ne. 503, Escritórios Rio Negro, 20s And la 2QA2, Alphaville, CEP

ltxw

-Ir
iuri;.r. L{)M{iliiÀLl

Uü âÁ'\*"ÂuÀ l

CERTIFICo O REGISTRo F,Nt 02/02/20:-8 14:40 SoB N" 2017862]-7:-4
PROTOCOLO: L7862L'1L4 DE 22/12/2OL'1. CóOreO Or VenrHceçÂo:
11800380342. NIRE: 41205113595.
COOPER CÀRD ADMINISTRÀDORÀ DE CÀRTOES ITDÀ

Libertad Bogua
SECRETÀRTÀ- GERÀL

cuRrTrBÀ, 02 / o2 / 20t8
w. upresaf aci1.pr. gov.br

À validade deste docuento, se impresso, fiea sujej.to à comprovação de sua aut.entic
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COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÔES LTDA.

cNPJ 05.938.780/0001-39
NrRE 4120s113595
Maringá - Paraná

18s Alteração Contratual e Consolidação realizada em ?t de dezembro de 2017

06.454-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob ne 05.938.780/0003-09 e

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35905263692. O

Objeto Social da filial 02 e a) Emissão, administração, gestão e prestação de

serviços de meios de pagamento, de cartões de crédito pre e pos pagos,

incluindo mas não se lirnitando a cartões de alimentação convênio, cartÕes de

refeição convênio, cartão gestão de frota, cartão convênio, cartão gestão de
despesas corporativas, cartão presente, cartão vale cultura. cartão convânio e

gestão na área da saúde; e demais cartões de benefícios; b) Prestação de

serviços de cobrança extrajudicial; c) Prestação de servíços de atendimento ao

consumidor - call center; d) Prestâção de serviços de credenciamento de

estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos prestadores de serviços,
para aceitação de cartôes de crédito pré e pós pagos, bem como de outros meios
de pagamento ou meios eletrônicos necessários para a gestão de informações,
aprovação e registro de transações; e) Locação, fornecimento e prestação de

serviços de instalação e manutenção de soluções e meios eletrônicos ou manuaís
para captura e processamento de dados relativos às transações decorrentes de
uso de cartões de crédito e débito, bem como de outros meios de pagamento ou
meios eletrônicos necessários para â gestão de informações, aprovação e

registro de transações; f) Criação e comercialização de banco de dados de
pessoês físicas e jurídicas; g) Prestação de serviços de obtenção e processamento
de informações referentes ao rnercado e hábitos de consumo; h) Prestação de
serviços de intermediação de negócios e/ou representação comercial para

empresês nacionais ou estrangeiras; i) Desenvolvimento de soluções

§) tecnológicas sob encomenda; j) Desenvolvimento e licenciamento de programas
d de computador customizáveis ou não-customizáveis; k) Consultoria em

tecnologia da informação e cornunicação, suporte técnico, manutenção e outros
serviços; l) Provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem-$a
internet, gestão de banco de dados e serviços de data center (site backup)."

CúUSULA 2!: Aprovam a alteração da redação do objeto social, alte a

3í" do Contrato Social Consolidado, que passa a ter a seguinte redação

#
"O objetivo social é: a) Emissão, administração, gestão e prestação de

de pagamento, de cartôes de credito pre e pós pagos, íncluindç mas não

cartões de alimentação convênio, cartões de refeição convênio, cartão gestão de

meios

mitando a

cERTIFIco O REGISTRO Er[, 02/02/20L9 14:40 SoB N" 20178621714.
PROTOCOLO: 17A62:-7L4 DE 22/1,2/20a7. CóOrCO On VenrrrClçÃO:
11800380342. NIRE: 41205113595.
COOPER CÀRD ÀD!,IINISTRÀDORÀ DE CÀRTOES LTDÀ

-S juil{fÁ Cô}tt§R{[At
§Ô PÁ8À1.êÀ IJibertad Bogu6

sncnrtÁnIl- eeRÀr,
cuRrTrBÀ, 02 / 02 / 20t8

w. empresaf aci1,pr. gov.br

À validade deste docuenEo, se irpresso, fica sujeito à comprovação de sua auEenlicidade nos respecEivos portais
Infomando seus respect.ivos códigos de verificação

\

I



5? 2
3

COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
cNPJ 05.938.780/0001-39

N|RE 41205113595
Maringá - Paraná

18e Alteração Contratual e Consolidação realizada em Zl de derembro de 2017

cartão convênio, cartão gestão de despesas corporativas, cartão presente, cartão vele
cultura, cartão convênio e gestâo na área da saúde; e demais cartôes de benefícios; b)
Prestação de serviços de cobrança extrajudicial; c) Prestação de serviços de
atendimento ao consumidor - calÍ center; d) Prestação de serviços de credenciamento
de estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos prestadores de serviços, paft
aceitação de cartôes de crédito pré e pós pagos, bem como de outros meios de
pagamento ou meios eletronicos necessários para a gestão de inforrnações, aprovação
e registro de transaçôes; e) Locação, fornecimento e prestação de serviços de instalação
e manutenção de soluções e meios eletrônicos ou manuais para captura e

processamento de dados relativos às transações decorrentes de uso de cartões de

crédito e débito, bem como de outros meios de pagamento ou meios eletrônicos
necessários para a gestão de inforrnações, aprovação e registro de transações; f)
Criação e comercialização de banco de dados de pessoas fÍsicas e jurídicas; g) Prestação

de serviços de obtenção e processamento de inforrnações referentes ao mercado e

hábitos de consumo; h) Prestação de serviços de intermediação de negócios e/ou
representação comercial para empresas nacionais ou estrangeiras; i) Desenvolvimento
de soluções tecnológicas sob encomenda; j) Desenvolvimento e licenciamento de

programas de computador customlzáveis ou não-customizáveis; k) Consultoria em

tecnologia da informação e comunicação, suporte técnico, manutenção e outros
serviços; l) Provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagern na internet,
gestão de banco de dados e serviços de data center (site backup).

Parágrafo Único: Autoriza-se que sejam prestadas fiança, aval e qualquer outra fornià
de garantia, inclusive para terceiros, sejarn pessoas físicas ou jurídicas, com iratrtmÔnio
presents e futuro da sociedade, inclusive para garantia de operações financeiras e I

I

A

^g

§

qualquer outra forma de empréstimo ou financiamento, sejam próprios ou

terceiros, mediante deliberação a ser tomada em conjunto pelos sócios". .'

CLÃUSUIA 33: A sociedade resolve aumentar o capital social integralizado que ahtes
"de R$ 2.500.000,00 {dois milhões e quinhentos mil reais), composto por 2.500.000 {dois
milhões e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de RS 1,00 {um real) cada uma", e

passa a ser: "de RS 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), composto por 15.000.000

{quinze rnilhôes) de quotas, com valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma", sendo

o aumento de capital efetuado de forma onerosa, nesta vés da integral

.J-
CERTÍFrCO O REGISTRO E,Ut 02/O2/20L8 14:40 SoB N. 20178621714
PROTOCOLO: L7A62j.7L4 DE 22/12/2077. CóOreo oe vrnrrrcaçÃo,
11800380342 . NIRE: 41205113595.
COOPER CÀRD ÀDMINISTRÀDORÀ DE CÀRTOES LTDÀ
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cNPJ 0s.938.780/0001-39
NtRE 412CI5113595
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de lucros e rÊservas acumuladas, sendo efetuado em nome de cada sócio na proporção
de sua participação no capital social, da seguinte forma:

a) A sócia DEOLINDA SRlOLl NOGAROLI, já qualificada, aumenta o capital social,
subgcrevendo e integralizando de farma onerosa 12.374.995 (doze milhões,
trezentas e setenta e quâtro mil e novecentas e noventa e cinco) quotas, com
valor nominal de ft§ 1",00 (um real) cada, totalizando RS 12.374.995,00 (doze

milhões, trezentos e setenta e quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais),
neste ato, com a utilização da conta de lucros e reservas acumuladas na
sociedade na proporção de sua participação no capital social;

b) A sócia JEANE NOGAROLI GUIOTI, já qualificada, aumenta o capital social,
subscrevendo e integralizando de forma onerosa 125.000,00 (cento e vinte e

cinco mil) quotas, com valor nominal de R$ L,00 (um real) cada, totalizando RS

125.000,00 (cento e vinte e cinco mi} reais), neste ato, com a utilização da conta
de lucros e reservas acumuladas na sociedade na proporção de sua participação
no capitalsocial;

c) O sócio ETISANGELO MARCIO 6UlOTl, já qualificado, aumenta o capital social,
subscrevendo e integralizando de forma on€rosa 5 (cinco) guotas, com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 5,00 {cinco reais), neste ato,
com a utilização da conta de lucros e reservas acumuladas na sociedade na
proporção de sua participação no capital social.

CIAUSUIÁ 4.: Como consequência da subscrição e integralização descrita na cláusula

anterior, o capital social da sociedade pãssa a ser no montante de R:

(quinze milhôes de reais), composto por'15.000.000 (quinze milhões) de
5 15.000

nominal de R$ 1,00 (um real) cada, já totalmente subscrito e integralizado, ficando assim
distribuído entre os sócios:

,uffil
. *!'nrcU§l . i
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quoTAs VALOR (RS} . 
PRf,T. %socros

DEOLINDA BRIOLI NOGAROLI r.4.849.994 R$ 14.849.994,00 98,99996?6
JEANE NOGAROLI GUIOTl 150.000 Rs 150.000,00 1,0000%
ELISANGELO MARCIO GU IOTI 0,00004%6 R5 6,00
TOTAT 15.000.000 Rs 15.000.CI00,00 100,000%
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cLÁusuLA 5!: 0 sócio ÊI|§ANGELO MÀRCIO GUtOTt, já qualificado, retira,se da
sociedade, cedendo e transferindo, de forma onerosa, a totalidade de suas 6 {seis)
quotãs, com valor nominal de RS L,00 (um real) cada, totalizando RS 6,00 (seis reais),
em moeda corrente nacional, à sócia JEANE NOGAROLIGUIOTI, já qualificada, por meio
de lnstrumento Particular de Compra e Venda de Quotas celebrado entre as pârtes.

CúUSULA 6i: lngressa na sociedade VALDIR NOGAROLIJUNIOR, brasileiro, casado no
regime de comunhão parcial de hens, ernpresário, portador da Cédula de ldentidade
Civil RG n9.4.716.072-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob ne. 668,688.159-72, residente e

domiciliado na Avenida Americo Belay, ne. 1103, Casa 70, Parque das Grevíleas 3ê Parte,
no município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87025-210,

Farágrafo Único: O sócio ingressante declara não estar incurso em qualsquer crimes de

natureza falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra osistema Financeiro Nacional, contra as Normasde defesa

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

ctÁusutA 7ê: A sócia 0EoUNDA BRloLl NCIGAROLI, iá qualificada, rerira-se da

sociedade, cedendo e transferindo, de forma onerosa, a totalidade de suas 14.849,994
(quatorze milhões, oitocentôs e quarenta e nove mil e novecentas e noventa e quatro)
quotas, com valor nominal de R$ L,00 (um real) cada, totalizando R$ 14.849.994,Oa

(quatorze milhões, oitocentos e guarenta e nove mil e novecentos e noventa ê quatro
reais), em moeda corrente nacional, por meio de lnstrumento Particular de Compra e

Venda de Quotas celebrado entre as pãrtes na data de 21 de Dezembro de 2017, da

seguinte forma:

a) Para a sócia JEANE NOGAROLI 6UlOTl, já qualificada, 9.849.999 (nove m §

oitocentas e quêrenta e nove mil e novecentas e noventa e nove) quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando RS 9.849.999,00 (nove milhões,

oitocentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reai§), por rneio de

lnstrumento Particular de Compra e Venda de Quotas celebrado entre as partes.

b) Para o sócio ingressante VALDIR NOGAROLIJUNICIR, já qualificado, 4.999.995 (quatro
milhões, novecentas e noventa e nove mil e novecentas e noventa e cinco) quotas, com
valor nominal de R$ L,00 (um reat) cada, totalizando RS 4. ,00 (quatro milhões,

{
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novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais), por meio de

lnstrumento Partícular de Compra e Venda de Quotas celebrado entre as partes.

CúUSUIA 8p: Os sócios retirantes DEOLINDA BRIOLI NOGAROLI e EUSANGELO

MARCIO 6UlOTl, dão plena, geral e rasa quitação perante a sociedade, declarando que
receberam da Sociedade, todos seus direitos e haveres, não tendo nada a reclamar, seja
a qualquer título,

CúUSUIÁ 9e: [m decorrência das alterações promovidas pelas cláusulas anteriores, o

Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado no valor de R§

1.5.000.000,00 (quinze milhões de reais), composto por 15.000.000 (quinze milhões) de
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, fica distribuído aos sócios da

seguinte forma:

a) A sócia JEANE NOGAROLI GUlOTl, já qualíficada, detém 10.000.005 (dez milhôes e

cinco) guotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo sua participação
no capital social no montante de R$ 10.000.005,00 (dez milhões e cinco reais),
totalmente subscrito e integralizado;

b) O sócio VAtDtR NOGAROLI JUNIOR, já qualificado, dettirn 4.999.995 (quatro milhões,
novecentâs e noventa e nove mil e novecentas e noventa e cinco) quotas, com vaior
nominal de RS L,00 (um real) cada, perfazendo sua participação no capital social no

montante de R$ 4.999.995,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mii e -
novecentos e noventa e cinco reais), totalmente subscrito e integralizado. , ii,

CúUSULA 10!: Em virtude das modificações ora apresentadas, altera-se a "Clôusulo 2e"
do contrato social consolidado, passando a ter a seguinte redação:

"O Capital Social é de R$ L5.000.000,00 (quinze milhôes de reais), cornposto por
15.000,000 (quinze milhôes) de quotas. no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
já totalmente subscrito e integralizado, assim dístribuído entre os sócios:
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CúUSULA l1e: Todas as demais cláusulas e condiçôes estabelecidas nos atos
constitutivos da sociedade e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente
instrumento, permanecem em vigor.

Em vista das alterações ora efetuadas, decide-se por consolidar o contrato social da

sociedade, conforme as cláusulas e condições seguintes:

COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTõES LTDA.

cNPJ 0s.938.780/0001-39 / NIRE 4120s1r.3595
coN§oLrDAçÃo Do CoNTRAT0 SüC|AL

JEANE NOGAROH GUlOTl, brasileira, casada sob o regime de separação de bens,

empresária, natural de Maringá - PR, nascida aos 13/05/1966, maior, portadora da

Cédula de ldentidade Civil RG ne. 4,013.738-6 SSP/PR, inscrita no CPFlMF sob n.s

619.641.669-34, residente e domiciliada na Avenida Américo Belay, n.e 1103, Casa 74,

Parque das Grevíleas 3Ê Parte, no município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87025-

210; e

VALDIR NOGAROLIJUNIOR, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens,

empresário, portador da Cédula de ldentidade Civil RG ne. 4.716.A72^3 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob na. 668.688.159-72, residente e domiciliado na Avenida Americo Belay,

ne. 1103, Casa 70, Parque das Grevíleas 3i Parte, no município de Maringá, Estado do

Paraná, CEP 87025-210

Unicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação Eocial de

COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕÉS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob np. 05.938.780/0001-39, com sede e foro na Avenida
Pedro Taques, ne.294, Atrium Centro Empresarial, Torre Norte, 6e Andar, Sala 605,606,
607 e 608, Zona07, no municipio de Maringá, [stado do Paraná, CEP 87030-000, com
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sócros QUOTAS VALOR (RS} PART. %
JEANE NOGAROLI GUIOTI 10.000.005 Rs 10.O00.005,oCI 66,5667%
VALDIR NOGAROLIJUNIOR 4.999.995 RS,t.999.995,00 33,3333%
TOTAL 15.000.000 R5 15.000.000,00 100,00%
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