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PREFEITURA I\í UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA

Dtr *DEr,ftqaIAÇÃ@m*W
ESTADo oo panauÁ

Processo Administrativo n.o 11012017

OBJETO - Aquisição de enfeites natalinos e brinquedos
para distribuir em festa realizada para as crianças no natal.

VALOR - R$ 7.973,01 (sete mil, novecentos e setenta e três
reais e um centavo).

DOTAÇÃO -
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2034 - Manutenção da Secretaria [t/unicipal
de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - l\íaterial de Consumo; 3020;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2036 - [\4anutenção do Fundo Municipal de
Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3240; 3244;
3247;3250;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
08.243.0440.6037 - l\4anutenção do Fundo [/unicipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3400; 3410.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova
SantaBárbara,Paraná-g-E-mails-licitacao(Onsb.oÍ.oov.br-www.nsb.p]'.oov.br
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA
Sereuria *funicQat [e nssírtência Sociot

c.N.P.J. N." í 9.560789/0001-63

Esta Secretaria Municipal vem solicitar a Vossa Seúoria Brinquedos e

artigos de festa para o Natal.

Desde já agradeço e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente;

2'
< Çitne Q.o[rigws [a Costt Kgnío

Secretária Municipal de Assistência Social

Recebido por: Data: , r

'15lti /icn

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secrelaria Municipal de Assistência Social
N'093/2017

Para: Secretaria de Administração
Data:2411112017

Assunto; Solicitação -Aquisição de Brinquedos e artigos para
o Nalal

ffií"
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Brinquedos

Item Descriçâo Idade Unid
Bola vinil cores soÍidas no8 02 a 12 anos Und.

250
Boneca básica 28 cm 02 a 10 anos Unid.

300
Brinquedos Lúdicos de Cores
variadas

0 a 06 meses 50

Caminhão graneleiro c/ animal 02 a l0 anos Unid.
250

Kit panelas infantil 03 a 08 anos Unid.
300



Materiais para decoração

MATERIAL DEscRrÇÃo QUANTIDADE

Festão Natalino Festão natâlino aramado,
várias cores com 2 metros,
para decoração Natalina

l0 unidades

Luzes Natalina Luzes natalinas leds com
100 lâmpadas fixa com
adaptador na ponta.

100 unidades

Cascala Luzes tipo Cascata de natal
100 leds fixa com
adaptadores nas pontas.

30 unidades

Bobina Papel para presente Rolo de

60 Cm com 200 metros
3 Unidades
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

coRRESpoNDÊructn trurenrul

Nova Santa Bárbara, 2411 1 12017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência
Social, solicitando a aquisição de enfeites natalinos e brinquedos para distribuir em
festa realizada para as crianças no natal, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

fu«
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO:

CNP.] G5 v,
CONTATO V 3 Jt 57 xn

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara _ pr.
CNPJ: 95.561.080/0001_60 Fone/ Fax - (43) 3266_8100

,,coTAÇÃo 
DE PREÇo,,

Carimbo corn CNpJ -
7s*

3 ,7

Assinatuta -

O 1. - \>'eoL)Y

1-a.e55.6al00ü 3õ'l
iue-"nren Ém|tç'r i
a, Mano€lRibas 335

?s.*- cÉPs'z§om '

'',yovaskra i --- =

Itent Descrição
Qkle Unid Yalor

unitárioBobina d
x 200m

para presente 60 cme papel
3 rolo

'1CLÍ
4lotqt2 Festão

coles,
natalina

natalino
2 metros

aramado, várias
para decoração

10 runid

2'1.o .píê §
3 Luzes natal

lâmpadas, Íix
lnas Led com 100
as com adaptadoles nas

ontas

100 unid

to çV b 5ÍD0
4 Cascata I

100 Led,
uzes tipo cascata de natal,
llxa com adaptadoles nas

ontas

30 unici

?tír 1tG.1o
-5

6

7

9

10

TOTAL
RS o

Data -

a

Valor total
i

8
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RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO:

CNPJ 1bs l3o
j

Item Descrição Qtde Unid Valor
unitário

Valor total

I Bola vinil cores sortidas n 8 250 unid 3.iX 910ôô
Boneca básica 300 unid L\P-ô 1J6ooo

-l Brinquedos lúdicos de cores variadas
de0á6meses

50. unid \\ G' 5ts)5o
4 Camiúão graneleiro com animais 2s0 -ttor 11te.tc
5 Kit de panelas infantil 300 unid \t 1, 4 )o5 ()c
6

7

8

9

10.

TOTAL RS )ê.oo

Hq\os \ln (ooof--l'oCarimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data - e? oY' [)-
kffiffiF
#&ffi#to
tErasúBhÍa [,=o 3

coNrAro Yj.j26(ô \5?(

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"coTAÇÃo DE PREÇO"

2.

unid



aat1z2017 Comprovante de lnscriÇão e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
nn e

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldêntiÍicação da Pêssoa Jurídica e, se houver qualquer dlvergência, providencie junlo à
RFB a sua atualização cadaslral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NúMERo DE tNScR
14.965.434/0001.30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERÍURA

02t01t2012

*

NÔME EMPRESARIAL

JOSE FERREIRA MENDONCA

RESPON VEL(EFR)

ITUAÇÃO

Í TULO D O ESTAAELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

IGO E DESCRI DA aTtvtoAoE EcoNôMlcÀ pRtNctpaL

7.11.3-02 - Comércio varê ista de mercadorias em êlal, com inância de rodutos alimêntícios - supermercados

OiGO E DESCR OAS ATIVIDADES ECON

47.53-9.00 . Comércio vareiista êspecia
10.9í.'l-02 - FabÍicação de produtos dê
47 .2'l -1-02 . Padatia e confêitãriâ côm

tizado dê eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
padaria e confêitaria com predominância de produção própria
redominância de revênda

SECUND
47,82-2-O'l - Coíí\étcio varejista de calçados
47.55-5{3 - Comêrcio varejisla de artigos de cama, mesa e banho
47,52.í.00 - Comércio varêiista especlalizado de equipamentos de telêfonia ê comunicação
47.8í-4-00 - Comércio vareiista de artigos do vestuário e acessórios

CODIGO E DESCR OA NATUREZA JURíDICA
2'í3-5 . EMPRESARTO (tNDtvtOUAL

LOGRADOURO

AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS
NÚMERo

343

CEP

86-250-000
EAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

NOVA SANTA BARBARA PR

ENOEREÇO E

COMPLEMENÍO

TELEFONE

(43) 3266.1538

DATA DA SITUAçÀO CADASTRÂL

oaolDo't2

srTUAçÁo ESPECtaL DATA DA struÀÇÃo ÉsPEcraL

Consultã QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/1

https://www.rêcêita.Íazênda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 111

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 081'1212017 às 1'l:29:14 (data e hora de BrasÍlia).

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, clioue aoui.
Atualize sua página
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MINISTÉRIO DA FAZEN DA
Secrêtaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JOSE FERREIRA MENDONCA
CNPJ: 14.965.434/000'l -30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrevêr quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos lributários adminislrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da adminiskaÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n,8.212, de 24 de julho de 199'1.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua aulenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgín.gov.bp.

Certidão emi ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de ?11012014
Emitida às
Válida até
Código de
Qualquer ras

1611012017 <hora e data de Brasília>

rtidão: 4C68.9417.3D09.6788
enda invalidará este documento

:1 :00 do d
018.

gratu i

role da

1t1



041122017 https://www.sjfgê.caixa.gov.br/Emprêsa/cílcílFgecFslmprimirPapêl.asp?vARPessoaMatriz=20027'125&vARpessoa=20027125&vARUf
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscríção: 14965434/0001-30
RAZãO Socia|: IOSE FERREIRA MENDONCA

ENdCTeço: AV INTERVENIOR M RIBAS 343 / CENTRO / UMUARAI4A / PR / 86250-
000

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

das obrigações com o FGTS.

Validadê: 29/tl/2017

Certificação Número: 2 07s714624L8824

Informação obtida em 08/12/2Ot7, às 11:29:51.

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

28/12/2071

ntj .l

https:/Á/vww.siÍge.caixa.gov.brlEmprêsa/CrílcríFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMakiz=2002712s&VÀRPessoa=20027125&VARUf=PR&V... 1/1

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
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?oDER JilrlcrÀ110
JUSTIç?, DO ?RÀBÀtiio

CERTIDAO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRABÀI.,HISTÀS

Nome: JOSE EERRETRA MENDONCA
(MATRIZ E FrLTÀrS) CNpJ: 14.965.434l0001-30

Certidão n
Expedlção:

74L6t 2/4 201"t
às 10:46:56
180 (cento e oitênta) dias, contados da data

207'7
Validade: 8 6 / 20L8
de sua e dição.

Certif ica-se que JOSE EERRETRÀ MENDONCÀ
(MATRIZ E EIlrÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

14 . 9 6 5 . 4 3 4 / 0 0 01- 3 0 , NÃO CoNsTÀ do Bancô Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão em.it.ida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei i" 72.440, de 7 de julao de 2011, e
na ResofuÇão Àdministrativa n" 7410/2A17 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201,1.
Os dados constant.es desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuatizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No casô de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
â todos os sêus e stabefecimentos, agências ou f1liais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentlcidade no pôrtal do Tribunal Superiôr do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitâmêntê.

r§E1CR!{ÀÇãO IUPORTÀ}rTE
Do Banco Nacíonaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇãô das pêssôas naturâis e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabel-ecidas em sentenÇa condenatória transilada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, incfusive no concêrnente aos
rêcoLhimentos prev.idenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos det'ermlnados em fel; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púbfico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

: r.:i1f,.- : -ú;.ira':i: .i!Jii!'.:,.t-:.Li
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 017341346-01

Certidáo fornecida para o CNPJ/MF: 14.965.434/000í -30
Nome: JOSE FERREIRA MENDONCA

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 Secretariã de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuintê acima identificado,
nesta data.

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

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

VáIid Fornecimento Gratuito

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

alé 101O412O18

Éhitu na demet Pitdica (11h2nú 7 10:47:22)

a1z



12t12t2017 Certidão

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222 ' Centro - CEP: 86250-000

tEi

cpnrroÃo NEGATIvA
N',24212017

CERTIFICAMOS qUr erÉ A PRESENTE OlrA XÃO rXtSrr OÉtttO TnmUrÁnrO VENCIDO

RELATIVO AO CONTRJBUINTE DESCRITO ABAIXO.

FINALIDADE: LICITAÇÃO

NOME: JOSÉ FERREIRA MENDONÇA

CNPJ/CPF
7 69.264.009-20

CONTROLE

26395
ENDEREÇO

Av. Interventor Manoel Ribas, 351 - Centro CEP: 86250000 Nova Santa Bárbara - PR

IMPORTANTE:

I. FICA RESSALVADO O DIREITo DA FAZENDA MLJNTCIPAL coBRAR oÉstros CoNSTATADoS

TERIORMENTE MESMO REFEREN Ie eO pPRÍOOO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

. A PRESENTE CERIIDÀO TTU VELDEOT ETÉ TOIOZIZOTS, SEM RASURAS E NO ORIGINAL

Código de Autenticação: 9ZTMH4UFFHCZ4X58A5E7

Nova Santa Bárbara, 12 de Dezembro de 2017

"flMo
Chefe do

va Bonfim
de Tributação

;%
h\
"-l

111

,«

http://192.168.0.10:7474lstÍn/stmcertidao.view.logic?modelMêw.tpoadastÍostm=PESSOA-FlSlCA&cêrtidaoModol.idCertidao='1673&modelview 
vi'
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Enderaço: Avenida Tiradentes 3177
Cidade: Londina, PR
Telefone: Q43) - 3372-27A0
C N PJ: A8. 007.7 5UA0u -t4
l.E.:90372461-71
www. all anticoatãcado. com. b r

§l Ntansco Atacado

§,?e.&§§Y§tr*
Data: sexta-feira, I de dezembro dé 2A1T

â Lidêr Soccer o11§

U o,
Choca aÍtelã

h
CO

§§
ú

I
IrrO

o\
a\
\
$
Ê

Validade: 7 dias

Descriqão Marca Qua nt. $ Unitário T
Jr Toys 200 Rs --7F R§ 1.400,00Boneca Garótã Ju

Cozi hã lnt Jessie
0288

Pica Páú 200 4,7õRS R§ 9523õ-
Kit Cozinhâ rrÍ Jessie 605 Pica Pau 100 4,70 R$ 47ô,0í

Caminhao R Simoplast 150 a,t I R$ E65Fil
Retraêscavadeiaa slmo lasi §imoplast 100 R$ rZe,-06-

Lider 250 2.29 R§ 572,50
Mercotoys 15 RS 10,râ R§ 290,70
Pica Pau Lac 621 s3,15R$

QÇêbeça 100 Pcs Dog Pais e Fílhos 10 80R$ R$ 21ô,00
Yrio de Ouro

2C

5 R$ '17,ô5R§
evê 2F I a't] etros Yrio MasleÍ 4,54RS r\§ a, 7a

aíâdo Yrio de Ouro 100 12.67DC R§ 1.2ô7,00
scâlâ 1 íânco Fiô Brâncotscâ Chibrâli 11 24,47 R§ 269,17

or Chibrali 19 J í,f,bRS 713,64RS

R$ 7.735,01

h*
1..,

r4J3àiatrl6,p5xlr@i-

L 
*,'áiiimil; r'
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MINISTERIO DA FAZENDA
SêcÍetaria da Recêita Federal do Brasil
ProcuÍadoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITos RELATIvos AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: ATLANTICO ATACADO OE BRTNQUEDOS E PRESENTES EtRELt - Epp
CNPJ: 08.007.756/0001 -74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos trjbutários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e â inscrições em Dívida Ativa da União (DAU)junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente federativo, pâra
todos os Órgãos e fundos públicos da administração direta a elê vinculados. ReÍere-se à situaÇão do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê âbrange inclusive as contribuiÇões sociais prevjstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de lgg1.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação dê sua autenticidade na lntêrnet, nos
endereços <htlp://íb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão em itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1 .751, de 211012014.
Emitida à dia 2111112017 <hora e data de Brasília>.
Válida atê
Código a certidão: 94D6.63C9.38E5.1494
Qualquer emenda invalidará este documento.

23:46
5t201
rol

1t'l

ü



08t12t2017 Comprovanle de lnscriçáo e dê Situação Câdastral

Gomprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO O€ TNSCRtÇÃO

08.007.756/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DÀÍA DE ABERTURA

10/05/2006

Í,1I,

NOME EMPRESARIAI
ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESE NTES EIRELI . EPP

o OO ESIABELECIMENTO (NOME OE FANTr'§A)
ÂTLANTICO ÂTACADO OE BRINQUEDOS

E O€SCR DA AÍIVIOAOE EC

1-9{3 . ComéÍcio atacadista de art de armarinho

E DESCR OÀS ÂTIVICADES EC rcÂs sEcuNoÁRrÀs
47,21-144 . Comércio varejista de doces, balas, bombons ê semelhantes
47,82-2.02 - Comércio varêjista de artigos de viagem
47.55-5.02. Comercio varejista dê aÉigos de armarinho
46.43.5.02 . Comércio atacadista de bolsas, malas e ar gos de viagem
47.55.5.03. Comercio varêiista dê ãrtigos de cama, mesa e banho
46.41.9.02. Comércio atacadista de artigos dê cama, mesa ê banho
47.29.6.99. Comércio vatêiista de produtos alimenlícios em gê.alou êspecializado em produtos alimentícios não
especlÍicados anteriormente
47.6'1.0.03 . Comércio vaÍe.lista de aÍtigos de papelaria
47.63.6.01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
46.86.9.02. Comércio atacadista de êmbala ns

RCOMTEL.COM-BR
rcoENOEREÇO EL

SERTEC

DIGO É DE OA NATUREZA JUR

230.5. Em resa lndividual de Responsabilidade Limitada dê Nâtureza Em re5ân

LOGRAOOURO

AV TIRADENTES
NÚMERo

3177

Consulta QSA / Capital Social

srÍu ESPECIAL

COMPLEMENTO

OATA OA SITUAÇÁO ESPECIAL

Página: 1/1

CEP

86.072.000
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

fnscrição: oaoo77s6/ooot-74
RAZãO SOCiAI: ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA ME

NOMC FAntasia :ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS

Endereço: AV TIRADENTES 3177 / JARDIM ROSICLER / LONDRINA / PR / 86072-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribu jção que lhe confere o Afi.. 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.

Validade:07/LZl2Ot7

Certificação N ú mero: 20 17 l2O7 03 47388793440 1

informação obtida em 0B/12/20L7, às 11:34:20

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
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QUARTA ALTERAçÃO CONTRATUAL
Transformação em Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTOA. EPP
CNPJ/MF: n" 08.007.756/000't -74

NIRE: 412.0570120-9
Folha: I de 6

Os abaíxo identificados e qualificados:

1) CLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, natural de Londrina-PR, empresario,
inscrito no CPF/MF sob no. 727.676.í89{9, portador da carteira de
identidade RG no. 4.487.088-6/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Drop Shot,63, Condom Royal Tennis, Londrina-PR, CEP: 86072-000.

Unico sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E
PRESENTES LTDA - EPP, com sede na Av Tiradentes, 3177, Jd
Shangri-la, Londrina-PR, CEP 86072-000, e inscrita no CNPJ/MF sob no.

08.007.756/0001-74, registrada na Junta Comercial do Paraná sob no
412.0570120-9 em 10/05/2006; resolvem alterar o contrato social mediante
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: TIPO JURIDICO - Fica transformada esta sociedade em j/
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, sob o nome
empresarial de ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES ElRELl, com
sub-rogação de todos os direitos e obrigaçôes pertinentes.

cúusuLA SEGUNDA: AUMENTO DE CAPITAL: - O capital social da empresa que era
de R$ 30.000,00, em razão da transformaçáo, passa a ser alterado para o valor de R$
88.000,00, totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data, passa a constituir
o capital social da referida ElREL|.

cLÁusuLA TERCEIRAT DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI - Para tanto, passa a
transcrever, na integra, o ato constltutivo da Transformação da referida ElRELl, com o teor
a seguir:

cLÁusuLA QUARTA: NOME COMERCIAL - A presente EMPRESA INDIV|DUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA- ElRELl, girará sob a denominação de ATLANTICO
ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI com sede na AvTiradentes,3177,
Jd Shangri-la, CEP: 86072-000 em Londrina-PR. Podendo, a qualquer tempo, a critério de
seu titular, abriÍ ou fechar Íiliais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUINTA: OBJETO soclAl - A EIRELI terá por objeto e exploração do ramo
dE: COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO,ARTIGOS DE PLÁSTICOS, LOUÇAS,
PORCELANAS, BRINQUEDOS E UTENS|LIOS DOMÉSTICOS, COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE COURA E VIAGEM, COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES,
CONFEITOS, BALAS E BOMBONS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

JtrmÀ couERcrÀJ, Do EsrÀDo Do pÀ8ÀNÁ - SEDE
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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ARMARINHOS,ART|GOS DE PLÁSnCOS, LOUÇAS, E PORCELANAS, BRTNQUEDOS,
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COURO E VIAGEM, COMÉRCIO
VAREJISTA DE BALAS, BOMBONS E CONFEITOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE
CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE CAMA, MESA E
BANHO,COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOSALIMENTíCIOS,
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ART]GOS DE PAPELARIA, COMÉRCId
ATACADISTA E VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,
COMÉRCIO ATACAOISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS, COMÉRCIC,
ATACADTSTA E VAREJTSTA DE PEçAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VE|CULOS
AUTOMOTORES, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS
PARA PINTURA, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS
E EOUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCTO ATACADISTA E VAREJISTAS DE BRINDES,
PRODUTOS DE INFORMATICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E MUSICAIS, COMÉRCIO
ATACADISTA E VAREJISTA OE UTENS|LIOS OE COZINHA E MATERIAIS DE
EXPEDIENTE..

ô
CúUSULA SEXTA: PRAzo DE DURAçÂO: - O prazo de duração é por tempo
indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por //
força maior ou impedimento temporário ou peÍmanente do titular, podendo a empresa ser
alterada para atender uma nova situação.

cLÁusuLA SÉTIMA: GAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 88,000,00(oitenta e
oito mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

cLÁusuLA oITAVA: ADwIINISTRAçÃO - A administração da EIRELI caberá ao Titutar,

CLAUDIO DE OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso
do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como
onerar ou alienar bens imóveis da ElREL|.

cLÁusuLA NoNA: DESIMPEDIMENTO - Sob as penas da lei, declara, para os devidos
fins de direito que não é pessoa impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda
que tempoÍariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra
o sislema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da
condenação nos termos do Art. í.011, §"lo do Código CiviVZO0Z.

CLÁUSULA DÉCIMA: EXERCICIO SOCIAL - Ao término de cada exercício social, em 31

de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
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juNIA coMtrct^l
OO PAT N 

CEalrrlco o REGISIRo w LA/O3/2016 16:0a SoB x" 20160983789.
pRc[locor,o: 160983789 DE L6/O3/2OL6. CóOIGO DE VEatErCÀçlO:
PRl60983?89. xIaE: a1500a33831.
ÀTIÀIAICO ÀTÀCIDO DE BRIIIOUEDOS E PRESET'TES EIÀE,.I . EPP

Lj.bê!tad Bo9!3
SECRETÀRIÀ GEF-ÀI,

\

crrBrrrBÀ, 18/03/2016
rrí..q,!.r.frcl], . pr. gov. br

À v.Ud.d. d.rt docüEnto, !. iEp!..ro, !j.cr ]rJ.j.to I c.,..p!ov.çao dê !uâ .utêacidld. Do! r.rP.ctiwo3 portôi§
tnforaúdo r.u! !.lt,.ctlvot c&igo. d! w€lifiê.çao



OUARTA ALTERAçÃO CONTRATUAL
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ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA. EPP
CNPJ/MF: no 08.007.756/0001.74

NIRE: 412.0570120-9
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procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial ê do balanço de resultado
econômico, cabendo a empresário, na píoporçáo de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA: DECLARAçÃO - Dectara o titutar da EtRELt, para os
devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa
jurldica dessa modalidade.

cLÁusuLA DÉCÍMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADE - A responsabitidade do titutar é
limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da
empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA: FALECIMENTO - Falecendo ou interditado o titular da
Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Náo sendo possÍvel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado
e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resoluçáo, verificada
em balanço especialmente levantado.

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

se resolva em relação a seu titular.

coNsoLrDAÇÂo
ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEOOS E PRESENTES EIRELI

CNPJ/MF: n" 08.007.756/000í-74
NIRE: 4't2.0570120-9

GLAUDIO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, Empresario, inscrito no CPF/MF sob no. 727.676.189-49, portador da caÉeira de
identidade civil no. 4.487.088-6/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Drop Shot,
63, Condom Royal Tennis, Londrina-PR, CEP:86072-000, TITULAR da EIRELI que gira
sob o nome empresarial de ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES
ElRELl, com sede e domicílio na Av Tiradentes, 3177, Jd Shangri-la, Londrina-PR,
CEP:86072-000, in3crita no CNPJTMF sob no. 08.007.756/0001-74, registrada na Junta
Comercial do Paraná sob NIRE n" 412.0570120-9 em 10/05/2006, RESOLVE consolidar
a EIRELI (Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes
cláusulas:

,"tJ
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CúUSULA PRIMEIRA - NoME EMPRESAR|AL, SEDE E DoMtclLto: A presente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA girará sob nome
empresarial de ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI e terá
sede e domicilio na Av Tiradentes, 3177, Jd Shangri-la, CEP: 86072-000 em Londrina-PR,
podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras
dependências em qualquer parte do território nacional.

cLÁusuLA SEGUNDA - O objeto social da EIREL| é: COMÉRC|O DE ARTTGOS DE

ARMARTNHO,ARTTGOS DE PLÁSICOS, LOUçAS, PORCELANAS, BRTNQUEDOS E

UTENSíLIOS OOMÉSTICOS, COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COURA E VIAGEM,
COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS E BOMBONS,
COMÉRC]O VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS,ARTIGOS DE PLÁSNCOS,
LOUÇAS, E PORCELANAS, BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

COURO E VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE BALAS, BOMBONS E CONFEITOS,

COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE

CAMA, MESA E BANHO,COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJ]STA DE

PRODUTOSALIMENTICIOS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE BRINQUEDOS E

ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE

EMBALAGENS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PEçAS E ACESSÓRIOS
NOVOS PARA VEíCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA
DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA

DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTO DE ÁUOIO E VÍDEO, COMÉRCIO

ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTAS DE BRINDES, PRODUTOS DE INFORMATICA, PRODUTOS

ELETRÔNICOS E MUSICAIS, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE

UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE,.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 88.000,00( oitenta e oito mil reais)

divididos em 88.000 quotas de valor nominal R$ 1,00(Um real), integralizadas, neste ato

em moeda corrente do País, pelo titular:
CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas,

respondendo ainda pela integralizaçáo do capital social.

cLÁusuLA QUINTA - PRAZO DE DURAçÃO: A EIRELI iniciou suas aUvidades em

{15/03/2016i e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

JortÀ cot{ERcrÀ! Do EsrÀDo Do PÀ8,ÀNÁ - SEDE
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QUARTA ALTERÂçÃO CONTR,ATUAL
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ATLANTICO ATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - EPP
CNPJ/MF: no 08.007.756/000í.74

NIRE: 412.0570í20-9

cúUsULA sExTA - A administração da Eireti caberá ao Titutar e com os ;ll:r:3":
atribuiçÕes de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

§'lo - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser
por prazo indeterminado.

§? - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art.o 1.061

da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - Declara o titular da ElRELl, para os devidos fins e eÍeitos Oe Oireifo, Q
que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurldica dessa modalidade. ( )
CúUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro,_o !/
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração
do inventário, do balanço patrimonial ê do balanço de resultado econômico, cabendo a

empresário, na proporçáo de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
)

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuarN
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo sendo possível ou
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na situaçâo patrimonial da empresa, à data da resoluçáo, veriÍicada em balanço

especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
Eireli se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - o empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título
de "pro labore", observadas as disposiçÕes regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro de Londrina-PR, para resolver
quaisquer litígios oriundos do presente ElREL|.

JUNÍA
oo

coráftcr^L

À vàILdrd. d.!t docuD.ntô, se iry.ês3o, ficr sujrito à cory.ovrgáo d. !uà âutcncidàd. no3 r.sPactivos Portài.§
InÍoüeândo 3êus !êsP.ctivo! código3 da v.rificaçao

iÍoNTÀ coüErRc!À! Do EstÀDo Do pÀRrsÁ - SEDE

cERlfFIco o REGIStao w L8/0112016 16:0a soB x" 20160983789.
pRo:rccorp: 160983?09 DE L5lO3l2OL5. CóDr@ DE VEarErCÀçÃO:
P4r60983?89. IIRE: a1600{33831.
ÀTTÀNTICO ÀIÀqIDO DE BRINQOEDOS E PRESENTES EIRELI . EPP

Llb.rtrd Boqnl!
SECRETÁRIÀ GERÀ!

crrRrtrBÀ, 18/03/2016
vw..q..!!f.cil.pr. gov.bl.



n"!-l

Folha: 6 de 6

O titular assina o presente instrumento, em via única.

Londrina-PR, 15 de março de 2016.

OéZéééãA

Testemun

\*
VICTOR PASSONI OLIVEIRA E CIDO DA SILVA

RG no. í 27992584rSSP/PR RG no. 56574214/SSP/PR

ÇÂo CoNTRATUAL ELABoRADA PoR:

SERTEC II.ITERqGE

CNPJ: Í1.31 m$ou07
Rua:

13321{718

,UNIA COMERCLAT
OO PATANA
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À validâdê dêstê docuDântô, 3. iq)rê3eo, fi'câ suj.ito à corprowação dê sua autêâêidâde nos rêsPêctiwos Portais.
Infolnahdo sêuB rêsPêctivos códigos dâ verific.ção
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JtrItTÀ CO'IERCI]À! DO ESTÀDO DO PÀRÀXÁ . SEDE

CERtIFIco o REGISIIO úl lAl03/2O16 16:01 SOB n" 20160983789
pacrrocor,o: 1609837S9 DE L6/O312015. CÔDIGO DE VEBTPTCÀÇÀO:
P&160983789. NIRE: 11600133831.
ÀII.ÀN'IICO ÀIÀqÀDO DE BRINOT'EDOg E PRESEIITES EIREII . EP9JUNIa COÀ.rtRCl^I.

DO PAIANA Lilr.ÍFd aogur
SECRETIR!À GEAiÀI

csarrrBÀ, 18/03/2016
Y$.. ê4r.!rf.cu.P!. gow.àr

À vrftd.d. d.!t. docuD.ntô. s. tqrêsso, fic. luj.ttô à êoqrov!çáo d. rur .ut ncldrd. no! !.!p.cti.wôs Poltâis
InforBândo sêus !..P.ctlwos códlgot d. v.llfLc.çIo

I PR



TÂTIA}IA PâVANELI COMÉ.RCIO.-DE BRINAUEDOS E PRESENTES - EIRELIhlsrRumENro oe cor*srlrúrçnô
Folha: 1 de 3

PAVANELI
domicllio'na

.GL]àI,SULA PRIiiEIRA: .A
COMÉRC]O DE

empresa girará sob o nome empresarial de: TATIANABRINQUEDOS E PRES ENTES EIRELI e terá sêde eAvenida São João, í560, AntareS, Londrina-pR ; CEP s6036-03 0,
§LÁU.SULÂ,SEGUNDA: O capital social será de 28A.(N0, OO (duzentos e oilenterearbJ, expresso em rnoeda corrente, equivalente a 280.

mil
00O. guoÍas de valor nominal R$1,00(ltm rea[,integralizad as, neste ato em moeda correnle do palsi pelo titular:

liuN]r,t coüERc!Àl Do EsrÀDo Do pÀÀÀNÁ _ SEDE

CERIIEICO O REGISTIIO EU 14/Og/2A15 13:38 soB No416003855rs.
I:glgqglg' 15.1r2?o1l_DE tt/oa/20L5. NrRE: 41600386515tatrÀ!{À pÀvÀltELr co!Écro DE BRrNeuDos r te.esanrEs iÊIRULI

":H;ii$.,H§,
À vàridà.i. oêrrâ .roe,sêaro, se ,,pr_ê-s-sr, +jà ""r"r* ."Tâ1?"]ítjjtt§ "."**"r*ciê no sitêffi..q,!ô..4.ê..p!.g4.br iafo!.*.ro o se;2uute 

"aais" dJ;r1ti.".çáo: pRr54a42?04

cLÁusÜLA QUARTA: A E,RELí inieÍará suas atividades em 06/o8/20í5 e seu prazo deduraçãó é indeterminado.

cLÁu§uLA QUINTA: A responsabiridade do titr:iar é re§trita ao varor de suas quotãs,iespondendo aiÍrda pela intesratiz"çà, ãó .rpitãi 
"ãliã 

r''
cúusu.LA SEXT& A admii"ristraçáo da Eireri caberá ao Trturai TATTANA PAVANELT$Lvê oLtvElR^ eom os pooereÀ'; 

"ilrld;Jã;"À?Ãinstraoor, autorizado o uso donome' êmBresarial individualmente, vedado, ". ãrunià, em ativÍdades estranhas aointeresse'socÍar ou assumir oorigaiães ;Ja Lrr-aí"rpiãprio ou de terceiros bern comoonerar ou âlienar bens imó-veis da Éireti

P IL ,|
280.000

@ilaERCtÀt]UNT\
DO

8: i

IÂT!ÀNA PÀVANEL! S|LVÁ. OLIVEIRA, brasi{eira, casada sob oregíme de comunhão oT:ie! o9 b";": ;;ãã'"de Londrjna_pR.empresária, inscrita no c'ertrur 
"oí 

i.. íà ;.:;à;;4;àr, portadora dacarteira de idenüdade a!. nr i.oilasiãíííÃ, residente edomÍcitiada na Rua Joâo lruss, ,@, ü;r-;;;;,-'G,"u" FazendaPalhano, Lonüin*pR. cep:'aooía&, ã"iJú,rj uma EIRELI
lernqrgsa tndividuât oé nÃponrãÀirjã"iã'uil'r"à5i meoiante asseguintes cláusulas:



n 1r:. :J
TATTANÂ pÁvÁNELt cgr!ÉRclo DE BRTNQUEDoS E PRESENTES - EtRELt

INSTRUMENTO DE CONsTtTUTçÃo

§ 1o - Facult:a-se''ao admirnistrador, nos rimites de.seus poderes, constituir ,ri.ll;ãÂ:::em no!rc da Eirdi, dêvendo se' específicado no insirumento de mandato, os atos eoperaçóes que poderáo praücar e a.duÍâção ao mãnoato, qr" n" 
"""ã-ã"-áàno.tojudicial, podeÉ ser por prtlzo indeterminadol

§ 20 - .Poderão ser desíünados âdr.fiinistÍadores não titular, na forma prevista no art.o1.061 de lei í.0.406/2002:

CLÁUSULA SÉfnfa; O Adminidrador declam, sob as penas da lei, de que náo estáimpedido dê exerce.a'administraçáíaJ;;p;;,-ü rei especiar, ou em virude dey$Taçáo criminal,. ou por se enconkar ssb os 
"réito. 

ã"É,'. pãi;;r;';ü:";*que tempota.riãmente, o acesso a ca,gos púUicãsl ou por crime íalimentar, deprevaricação,. peita ou suborno, concussão, pêculato, 'ou 
contra a economia popurar,contra o sistefiraifinanceÍio nacional, contra'nãrrnas ãe deêsa o, 

"onÀiiào.i{ãunt,,as rélagõ€§. de consumo, fé públii:a,. ou a p.áprieJ.Ol. -

CLÃUSULA O.lrÁvâ: o'titurar da Eireri decrara, sob as penas da rei, que náo particípa:de nehhuma oÉl!-a empíÊsa dessa mooatúàã;,-' 
--- --

CLÂUSULA l{Õ}.,1Â: Ao ténníno de cada exercícis social, em 31 de dezembro, o
{1nlni$dor prestará contas justiÍicaaas ae-:suà 

- 
actministÍação, pÍocedendo à'elaboração do inventárÍor do baranço patrirnoniái e àíoarânço dê resultâdo econômico,cabendo a,empresário, na propo,gao de a;á õÀ;;i,H;;;õ;i;;;;,;;"J."

gúUSgLA DÉC'Míü A Eireri poderá a quarquer tempo-, abrir ou fechar filiar ou outra,dependência;, mediaàê.de,iberação assinada pàro tiirrài.
,9SuPY.LA OÉCttUl FRIMEIRA: O.^empresário poderá firar uma retirada mensat, atítulo de -pió-raborê"i 

observadas as oispoliçoes r"ilÉ;Á;" ,";rii,lt i. "'=""'
qúÜsulA DÉClriA §EGUNDÁ: Farecendo ou interditado s títurq da Eireri, a empresacontinuâÉ. qras .qtiü{qflgs com 09 herdeiÍos, *u."".or"" e o incapaz 

'úaã 
J"Àoopossível ou inexhtindo interêsse destes;. o valor de-seus haveres 'se*á ;;;;; .,liquidado @ríl base nasituâção patrimoniá d" ;md;, à datâ da rêsorução, veriÍicadaem baian'go aspeciâlmente levantado.

Parágrafo ri,lrico - O. mesmo pÍocedÍmento será adotado em outros câsos êm quê aEireli se r.esofua.em relação a seu tÍtülar.

cúusulA DÉCIMA TERGEiRÂ: Fica.eteito o Íoro de Londrina-pR para o exercício e
o C1Ínprimenlo dos,diiêilos,e obrigações resuftantes destê cE*trato.

cúusulA trE@lrúÂ QUnnta: E, por'estar assim justo .êrcontratado, ravrã, data e
'assina junhrnente eom 02 ,-(quai) testemunhas, o f rLsente insüuínento par,ticurai oe
::pti!i$o d: Empresa lndividual de Responsabitidáde Limitada, E|RELI, em via única,
ooÍ§ando-se fielmente por si e seus herdeiros a curnpri-lo em t9dos os seus termos.

!l-vr-i
iIl}'{Ê. coMÉRcrÀLlI po P^úNri I

,rumÀ coMERc!Át Do EsrÀDo Do tÀpÀÀd. _ SEDE

(IÀrIltCO O REct§lao Ex \a/OB/2o\S 13:38 soB Nc
41600386515.
PFOIocolO: l5a4a270a DE 14/OA/2OLS. NrRE: {1600396s15
rÀrlÀNtÀ pÀvBtrELr coMÉâcto DE gEJNeuEDos E pÀEsENrEs -EIREII

Lj.Irertad aogus
geclstáÀrÀ cEÀ.ú

crrBrtraÀ, 1a/0612015
À E1i.cr.dê d..tc.lôcleiaro, 3â i4r.i!so, f\c! .ulôi.rà à coqrlovàêão dê süâ eutêbriêidadê no 5i.r.rE.qE..tâêil-I,!.gov-br tÀfotiúdo o..gEiDt. códisc d. a6ifiâcEô: pÀ15arta2?O4



025TATIÂNA PAVÀItIELI COIUEI.CIO DE BRJNQUEDOS E PRESENTES . EIRELIÍNSTRU MENro o e conàiirúicãb

Tatiana

Folha: 3 de 3

Silúa Oliveira

n'y.,_

ntcs
nG nq: R RG 22

POR: -

R$l

lrulrriÀ cDüErc!à! Do És!!ÀI)o Do EÀ8iÀ)tÁ _ SEDE

eERIIEI@ O REeTSLBO EM Lt/Oa/2OL5 13:3a SOB nl.
{1600386515.
P8orc'(:oira: 15,raa270a 

_ 
DE L4 / oA / 2Or5. Nrrir : a 16003a651 5.ÍÀII]DA DtqN[ElI COlErcÍo DE ba:ltQuEoos E pr(EsElfras _

ETREEI

llibeatad aoglt
srictrriRrÀ GÉiÀ!

clrFrtràÀ. 1al0al2015
r vô1iÀàd. dÊltâ d.cr,6ôto, .ê r "!FrêâEô, ricâ sujêitâ à c.úpevaÇão dô suâ aú!.Dtr-cidàar. no iirêrE- --çr€a.!rc]Ll.p!. gov.br i.ôfolee.lo o geguiatc êá(li.lo dâ vefj.fj.êagio; pÀ15taa27Oá

Londrina.PR. 06 de:agosto d.e 2015.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
No 0í7035698-í2

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 08.007.756/000í -74
Nome: ATLANTICOATACADO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EtRELt

Rsssâlvado o direito da Fazenda Pública Esladual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiflcâmos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constâtamos existir pendências cadaslradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com exigibilidadê suspensa por outras ações, autos: Autos no
008027&38.2015.8.16.00í4 da 1" Vara da Fazenda Pública de Londrina, reÍêrente a Suspensão de
Exigibilidade do Crédito Tributário, quanto ao pagamento antecipado do ICMS conÍorme Decreto
44ü2015, impetrada pela ACIL.
Quanto ao parcelamênto de ICMS, o mesmo se encontra com as parcelas em dia.

Obs.: Esta Certidão engloba todo3 os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
nalureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçôes tributárias acessóriâs

Vállda até 0811212017 - Fornêclmento Grâtuito

A autenticidade desta cêrtldão deveÉ ser conÍirmada via lntemet
www.Íezende.pr-gov. br

Certldão emitida com autorização do funcionário que a subscreve.

Agência da Recêita de Londrina, 0911012017

^lj.-§---'
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GATXá
CÀIXA ECONÔMICA FEDERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 1706366s/ooot-47
RAZãO SOCiAI: MP3 DISTRIB E IMP DE UTIL E MAT ESCOLAR EIRELI EPP

ENdCTeço: R ALBERTO NEGRO 40 / COND IND DE IBIPORA / IBIPoRA / PR /
86200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de malo 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: 03/t2/201,7 oL/ot/201.8

Certificação Númêro: 2017 12030503006373 1035

Informação obtida em 0B/t2/2017, às 11:36:32.

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

httpsJ/www.siíge.caira.gov.br/Emprêsa/CrflcÍíFgêCFSlmprimirPapet.asp?VARPessoaMatriz=20'! 92036&VARPessoa=20192036&VARUf=PR&V... 1/1

I-*--1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: MP3 DtSTRtBUtÇÃO E tMpoRTAçÃo DE UT|LIDADES E MATERTAL ESCOLAR - E|RELT
- EPP

CNPJ: 17.063.665/0001 {7

Ressalvado o direito de a Fazênda Nacional cobrar e inscrever quaisquêr dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicâdo que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secrelaria
da Recêita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da F azend,a Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente fêdêrativo, para
todos os órgãos ê Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇóes sociais previstas
nas alíneas 'a'a 'd' do gaÍágraÍo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
enderêÇos <http gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão e ênte com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 211012014
Emitida à a 0511212017 <hora e data dê Brasília>
Válida a
Código de nidào: 1 2AA.28C4.582í.0881
Qualquer ênda invalidará este documento

da gratui
9:59:50 do
310612018

trole da

111



Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providênciê iunto àRFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE tNscRtÇÃo
í 7.063.665/000í 47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERÍURÁ

10t10t2012

n-l

NOME EMPRESARIAL

MP3 DISTRIBUI O E IMPOR DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR . EIRELI - EPP

DO ESÍABÊLECIMENÍO (NOME OE FANÍASIA)

E OESCR OA AÍIVIDAOE ECONôMICA PRINCIPÀL
7-8.01 - Comércio atacadistâ de os de escÍitório ê de lâria

E OÉSCR o^s AnvDADES EcoNôMtcAS s ras
46.5í.6.0í - Comércio atacadista de equipamentos de iníormátca
46.42'7'01 ' ComéÍclo atacadisla dê artigos do vestuário e acesaórlos, êxcêto profissionais e de seguranç.
46.41.9{3 . Comé.cio atacadista de arligos de amarinho
46.41.9.02 . Comérclo atacadista de artigos de cama, mesa ê bânho
46.494-10 - Comérclo atacadista dê jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras pÍêciosas e sêmipÍêciosas lapldadas
46.37-l-07 - Comérclo atacadista de chocol.tes, confelto§. balas. bombons ê semelhantes
46.43-5.01 . Comércio atacadista dê calçados
33.29.5-0í . Serviços de montagem de móvêis de qualquer materlal
43.21.5.00 . lnstalação e manutençâo êlétrÍca
46.42'7'02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49.4'99 - Comé.clo atacadista de outros equipamêntos ê aílgos dê uso pessoal e dóméstico não especificados
anterlormente
46.73.7.00 - Comércio atacadista de material êlétrico
47.61.0-03 - Comérclo varêjista de aíigos de papelarla
47.51.2.01 . Comérclo varejlsta êspecializado de equipamentos e suprlmentos de iníormática
47.55-5{2 - Comercio vareJlsta dê artigos dê arma.lnho
47.55-5{3 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.21-1.01- Comérclo vareilsta de doces, balas, bombons e semêlhantes
47.82.2.01 . Comércio varejista de calçados
47.59-8-99 . Comércio vareiista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não espêcificados antêriormente
47.42.3.00 . Comércio va ista de material elétÍico

IGO E OESCR OA NAÍUREZÂ JUR

230.5 - Em resa lndividual dê Responsabilidade Limitada dê Naturêza EmpresáÍi

LOGRÂDOURO

R ALBERTO NEGRO

CEP

86.200"000
BAIRRO/DISTRITO

COND IND DE IBIPORA I

l,luNrclPro
IBIPORA PR

TELEFONE

(43) 9911-2s25

ENTE F T vo REsPoNsÁvEL (EFR)

slÍúcÃo caDAírRAL'nrüÁ /
Mo'rwo,€,É srÍuAÇÀo caDAsÍRAL

NÚMERO

40

ENOEREÇO EL rco

st ESPECIAL

DAÍa DA stTUAçÀo caoÀSTRAL
10t10t20't2

oÁTA DA struaÇÀo EsPEctaL

https://www.receita.fazenda.gov.brlpessoajuridica/cnpj/cnpireva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Página:112

1t2

o8.t12t2017 Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Câdastral

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

Emitido no dia 0811212017 às 11:36:36 (data e hora de BrasÍlia).



o8t12t2017 Comprovante de lnscrição ê dê Situação Cadastrâl
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MP3 DlSTRrEUrÇÃO E II,IPORTAçÃO Oe UlltOloES E MATÉR|Au ESC5LAR LTDÁ - EPP

cNPJ 1 7.063.665/000147
SÉGUNDA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

responsabilizada pcr quaisquer desses debitos ou obrigaç5es, cobrar-se da sociedade

e/ou do CessionáÍio, em direito de regresso.

Cláusula Terceira: Coasoanle, autorizado pelo inciso lV do artigo 1033 do código civil o

sócio MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, tem o prazo de 180 (cenko o oitenta dias)
para providenciar o ingresso de novos sócios e assim recompor a pluralidade socieláÍia
exigida pela Lei 1040612002.

cláusula Quarta: Altera-sê a administração da sociedade nêste ato para o sÓcio

MARCELO PAULINO DE OLIVÊIRA, ao qual compete, individualmente, o uso da firma, a

representação aliva e passiva, judicial e extrajudicial da socredade, autorizado o uso do

nome empiesarial, vêdado, no entanto, em alividâdes estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer do§ quotistas ou de terceiros, bem como

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autoaização do outro sócios-

Cláusula Quinta: O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido

de exercer a adminisiração da sociedade, por lei especial, ou ern virtude de condenaÇão

criminal, ou por se encontlar sob os efeitos dela, a pena quê vede, ainda que

temporariamente, o aceSSO a cargos públicoS; ou por crime falimentar. de prevaricação.

peila ou suborno, Concussão. peculato ou contra a economia popular. contra o sistema

hnanceiro nacional, contra normas de deíesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fê publica, ou a propfiedade.

Cláusula Sexta: AlteÍa-se o objeto social da Empresa para: Comércio, lmpoÉação e
Exportação de AÉigos de lnformática e ArtigÕs para Automação Comercial e
lndustrial, Brinquedos, uniformes profissionais, ConÍecções, Aviamentos, Calçados,
Artigos Esportivos, Bijuterias, Doces, AÉigos de plástico, Utilidadê§ Domásticas,
Artigos para Decoração, AÉigos para Presente, Brindes, Material dê Expêdiênte,
Matãriais Escolares, Materiais de Escritório, Sapatos, Ferramentas, Artigos e Metal'
AÉigos para Cama, Mesa e Banho, Tecidos, Artigos para artesanatos, Artigos de
Papelaria, Florês e Plantas Ornamentais, Acessórios do vestuário, Jogos
Recreativos, Artigos para Fêstas, Materiais ElétÍicôs, Parques lnfantis, serYiços de
instalações elétricas, montagem de decorações, montagem de móveis e montagêm
de enfeites em datas comemorativas.

Cláusula Sétima: Altera-se o endereço da Empresa para: Rua Aiberto Negro no 40,

Condominio lndustrial de lbiporã l, CEP 86200-000, Estado do Paraná.

Cláusule Têrceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes e que não

coiidirem com as disposiçÕes cio presente instrumento Oe alteração de contrata social

4(x304m1?1236290ô92.7: Oata: C4l0S/20!7 12:38

serô O:qúr dê F,s-llaÉo lpc Nmâ c: tu-O6-olaso6l{Âj
\?d Tú dó At!. R5 ,1,12

'-?qt", 
"" aaoc ao *o m hüsslrsrodigitarqpàjus.b.



{\4it

l,lP3 DtsrRtButçÂo E tMpoRTAçÂO DE UTTLTDADES E MÀTERIÂL ESCOLÂR LTDÂ - Epp
cNPJ í7.063.6§5/000í-47

SEGUNDA alrrnlÇÃo DE coNTRATo soctAl
E por assim, estarem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumenlo êm
três vias de igual teor e forma, que se ob.igam fielmente por si e seus herdeiros a cumprí-
lo em todos os seus termos.

Londíina/PR, 17 de Junho de 2015_

'i

MARCEL O PAULINO DE OLIVEIRA PAUL

UBERTAD gOgUS

SÊCRTTARIA GÊFÂL

Cr:Án ísi:i.

AS DE OLIVEIRA
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rritp3 DtSTRtBUtçÃO e tmeORUçÃO Or UttttoloEs E MATERIAL ESCOLAR LTDA- EPP

cNPJ 17.063.665n00147
TERCEIRÂ ALTERAÇÁO DE CONTRATO SOCIAL

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA, brasileiro' casado sob regime de

comunhãoparcialdebens,EngenheiroCivil.residenteedomiciliada
nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Luiz Natal Bonin n"

580, Casa 25, JaÍdim Grenvile, CÊP 86047 -24O portadoÍ da Carteira
Nacional de Habilitação n" 03802940061. emitida em 24108/2007, pelo

Departamento Nacional dê trânsito, da Cédula de ldentidade Rg n'
3.583.247-5 SSP PR e do CPF sob no 548.649.099-20, únicos sÓcios

da Empresa MP3 DISTRIBUIçÃO E IMPORTAçÃO DE UTILIDADES
E MATERIAL ESCOLAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n"

í 7.063.665/0001'47. com sede à Rua Alberlo Negro no 40' Condomínio

lndustrial de lbiporã l, CEP 86200-000' Cidade de lbiporá, Estado do

Paraná, com Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado

do PaÍaná sob no 41207460993, em 1011012012' Primeira AlteraÇão de

Contrato Social sob na 20143092278 na data de 27ln1l2114 e Segunda

Alteração de ContÍato Social sob n" 20154230561 na data de

A1n7t2}15, Resolve, na melhor foma de Cireito e consoanle com o

attigo1.033 e 980-A da Lei no 10.406102, e em conformidade com a Lêi

12.441i2011, alteÍar e tÍanslormar o Contrato Sociai da empresa'

conforme as cláusulas seguintes:

cláusula Primeira: Fica TransÍormada êsta sociedade em EMPRÉSA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, sob o nome empresarial de: lúP3

DtsTRtBUlçÃO E tilpORTAçÃO DE UTILIBiIDES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP

com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

cláusula segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes e que nác

colidirem com as disposiçÕes do presente instrumento de alleraçâo de contrato social

consolidação - DA CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO. A vista da moditicação ora

ajustada eêm consonância com o que determina o ârt. 2.031 da Lei n. 10.406/2002. os

socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizAr e consolidar o contrato social

tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condiçÕes contidas no

JgN?À COI'GÀCIÀ'2 DO ESÍÀDO DO PÀRÀ.LiÀ ' SEDE

:r-Yr
' ru.llÀ Co:.{ar.alll: ?3.,Â&a§|1 :

CE:ÀrIEfco O REGISIAO EM A2lA2/2Cr6 13r11 SOB N" 2015?484556.
PRqrocoro: 15?484556 DE 29/OL/2076. CóOr@ DE VÊÂ.!Ê]CÀÇÀO,
P81s7484556. IÍjRE: 416004202?6.
!e3 DrslRrBurq-io E D,poRrÀçi,o DE ILrlrDÀDEs E MÀrERrÀ! EscoràR
- EIRSLI

úiàút.d go9ü3
SECREI'i!f, GEBÀ,,

crrRrrrBÀ,02l02l2016
À valialadê ateste alo@Dto, sê .irE,iêsso, f ica sujêj.to à colproeaqào de suâ aútácidadê los rêstEetiwos portas

ttrfot@ado seus lespetivos có,êigos dê wêrifiêaçâo



o!óeoTt!.Íâ âp §o6Tp9o soÀTlrsdsêr sa3§ opúEu:ol:El
§aEtrod soÁT1.Édse: sou spppTc@?E ens sp oÉóeÂo!atloo p oatêlu§ pcÍJ ,o*arab! ês ,oaudlooÍ) â1Eep ãpEp:IÉ! v

9Í0a/20/zo 'azrúfao)
'lE&to vrEv!:nllits

sÀ6oa p?i.:-àqE.r

I'ISEIE -
EÉ"io?ãã alllrErrr{ a sacnrcE,ItiEo ãq o!5v.raodr8 ã orr5úÊrlIúsro E&I'9ae0zto09t, :ãErÀ{ 999ta?4sr€a:o!órrJrãlla za @rqo) 9toz/Ío/62 sd 9ssr8,a9I :olocoilouô

'9§St8üL9r0Z 
"Ãr EOS Tr:Ei 9ÍOZ/ZO/20 tiEl OA;lsttãlt O OararüErF

y"ry rvà Cú
Ir l!l*o) v.itlir .rrrrâr:

sarss - vNvEYd car oovIsE oo atIf,lGlr{oc yúNn-c

'sepulJE 'aluâsãrd PlEd so6luv 'ogSEJo3aO ejed so6Brv 'sÉ0s?uloo sôpepll$n

'ocitsàã ap so6py 'se3oo 'selralnÍlg 'soaluods3 so6;yy 'sope5le3 'soluêtle!^v
,sa95àa1uo3 .sleuolssuo:d seulloJlun'sopânbulJA'lpUlsnpul 3 lelsleuoS
ogí"*orny 

"red 
soGryy ê E3llglülolul ap so6lpv ep oçÕe1rodx3 ã oP5euodull

'o!cr?rüo3 .ap êpept^tle e lel3os onuafqo lod tuol apepâloos y ;epun6ag elnsngl1

'?uerÉd op opels3 'ç.rodrql ap apeptc '000-00298 333'1 pod1q1 ãp leulsnpul
orullr.ropuo3 '6y ou o:ôe1 olaqiv enu P apas uloc ç 'Lt-1000/999 Ê90'l.l "u 

qos ldNC
ou eur3sur 'dd3 - t-I3Ul3 Uv'lo3s3 lvluãlvl I 3 saovol'Illn 30 oYÕvluodltal
3 OyôlnEHtSlO ed119 êp 1et:esardua auou o qo$ srr6 apepel3os V :PilaullJd ?ln§nglal

:selutn6as selnsnBP se êuJ:oruoo

'esardua ep ler3os oleliuo3 o Jetu.lolsueJl â Je.telle 'LlgZlLryZL
ral e uro3 êpepltx.loJuoc tuê ã '20190? 0t ou €l ep V-08ô o ggg lo6rye
o ujos aluBosuo, a oltâJlp êp eullol Joqleu eu 'a losa8 'çlazllolL0
3p elep eu !990ÊZ?9 !02 ou qos lercos ole4uo3 ap oÉejãllv
epun6ag a ,LOZtgOlLz ap elep eu SLZZ60rrlOZ ou gos lelcos olBlluoo
ãp oçÔerê]lv e]lauud 'zlozloLtol ula 'eô609t/0ztt ou qos euerBd op

opEls3 op iÉr3lauio3 Elunf eu opentnbly lelcos olelluo3 ulo3 'guPled

op opi1s3 'grodrql ap apepl3 '000-00298 dl3 'l Prodrql ep lErrlsnpul
orurlJopuo3 '69 ou o:6a1 o1taqlv eng ç apas üo3 'IF 10001999'e90 Lt
ou qos rdN3 ou slrrcsur'dd3 - I13UI3 dV]OCSS lVlU:lVtü 3
s:ovotrtrn 30 oYSvl.uod$ül 3 oYÍnslulslo edul esêrduf ep

sor3os so3run 0z-660 6t9 8tç ou qos ld3 op a 8d dss §-zlz e8ç €

ou 6g apeprluepl ep elnpeC ep 'ollsuerl ap leuol3eN olust!ÉUede6

ô d- 7gg71gta1pz uIâ Eplllua 't90or6z08e0 ou ogáe1tltqeg âp leuol3eN
elraueJ ep:opeyod '0rz-2t098 dl3 'ali^uerg ulpref '§z eseC'08ç

ôu u!uo8 leleN zlnl en8 e 'euered op opels:l 'euupuo-l âp epÉpp el§au

ep"tt,qúop e êluêprsêr ';tat3 o:taqua6u3 'suaq âp lel3led ogqunuo3

ap aurbel qos opesE3 'olrêlselq 'vul3^l'Io 30 ONnnvd ol3ouvl!
'ogóepat alutn6as e jal É sssed 'ouglapos odtl elsa e

srengorlde ZOOZtgOt OL u ral epuêlâl ep sagStsodsrp sç opuenbepe'enb onntutpd olBJluoc
'lvlgos olvulNos 3(I oYÔw3r]v wlãcu3l

zll000/§99'C90'lI ldNs
ddt -vol-.I u\no3s3 ]vtuãtvwã s3oYol'![n 3G OVÓVrUOdUll 3 OYS|nSHIS|O edfi

a

'n,{
:

tl : '



94,1

j

MP3DlsTRlBulÇÃoetueoeuçÃoDEUTILIDADESEIúATÉRIALESCoLARLTDA-EPP
cNPJ 17.063.665/000147

TERCEIR-A ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Mâterial de Expediente, Íúateriais Éscolares, Materiais de Escritório' Sapatos'

Éeãmentas, lrtigos e úetal, Artigos para Cama, Mesa ê Banho' Tecidos' ArtigÔs

pàra aÉesanatos, 
-l*igo" 

de Papelãria, 
'Flores 

e-Plantas Ornamentais' Acessórios do

i".iuatio, Jogos Reãreativos, 
'Artigos para Festas, Materiais Elétricos' Parques

fnt"*is, i"*iõos de instalaçôás eléiricai, montagem de decorações' mÔntagêm de

móveis e moniagem de enfeites em datas comemorativas'

cláusulaTerceira:oprazodeduraÇáodapresenteeireliéporiernpoincietermtnado.
lniciando suas atividades a partir da dáta de regisko na Junta Comercial em 1011012012'

cláusula Quarta: O capital social de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) ciivididos em

400.000 (quatrocentas e cinco mil reais) quotas no valor de R$ 1 00 (um reai) cada uma'

totalmente integralizados, fica assim distribuido:

socro
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
TOTAL

OUOTAS
400.000
400.000

VALOR
R§ 400.000,00
R$ 400.000,00

cláusula Quinta: As quotas sáo indivisíveis e não poderáo seÍ cedidas ou transferidas a

terceiros sem o consentimento do titular, a quem fica assegurado, em igualdade de

condiçÕes e preço, direito de preÍerência para sua aquisição se postas à venda

forma'iizando. se Íàalizada a cessáo delas, â alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: Até 30 (tÍinta) dias após a deliberação social. terá a titular preÍerência

para participar do aumento, na pÍoporção das quotas que seia titulal'

cláusula sexta: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas. mas

íesponde solidaÍiamente pela integÍalização do capital social.

Gláusula séüma: o presente oontíato social rege-se pela§ noÍma9 da sociêdacje limitada

e supletivamente pelas normas da sociêdade anÔnima.

.r1rN1À CCà,ERCIÀ: DO ES!À'C DO PÀ.RÀliÀ - SaDE

.Jtrr
lü|tIÂ CC!!!arrr

CERTIFICO O RIGTSTRO A'a C2/O2/24!6 13:LI SOB §" 2015?484556.
PROÍOCOIO: r574845s6 DE 29,/Or/20--6. CóD]GO DE VERTETCÀÇ-iIo:
PR157444556. NIRE. i116004202?6.
!@3 Drstr,rBurçÀo E D@oRrÀçÁo DE urilrDÀDEs E tyiÀTERrÀ! EscoIÀR. EIRELI

Libelrad Boqus
SECRETÀRIÀ GERÀL
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Mp3 DtsrRlBulçÃo E IMPoRTAçÃo oe urtuoaoEs EIIIATERIAL EscoLAR LTDA * EPP

cNPJ 1 7.063.665/000íi7
TERCEIRA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

Cláusula Oitava: A administàção da sóciedade caberá ao sócio MARCELO PAULINO

DE OLIVEIRA, a quem competé o uso da firma, a representação ativa e passiva 
.judicial 

e

extraiudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empÍesarial' vedado' no entanto em

atividadesestranhasaointeressesocialouassumirobrigaçõessejaemfavordequaiquer
dosquotistasoudeterceiros,bemcomooneraroualienarbensimovelsdaSocleoaoe'
sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

cláusula l.lona: A titulaí poderá, fixar uma retirada mensal. a tilulo de pÍÓ-laboÍe'

observadas as disposiÇões regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima: Ao término de cada exercício social. em 31 de dezembro' a

Administradora prestará contas justiÍicadas de sua administração' procedendo à

"iãloi.iaã 
ào inventário, do batanço patrimonial e do balanço de re§ultado econômico

caUenOá aos sócios, após livre delibêração e decisão' os lucros ou perdas apurados'

ParágraÍo único: A eireli pode antecipar lucros/dividendos, com base em balanços e ou

balan-cetes intermediários (mensâ|, trimestral ou semeslral) em períodos menores que

doze meses.

cláusula Décima Primeira: Nos termos do aÍt. 70, § 1" da Lei complernentar n" 123. Ce

14 de dêzembro de 2006, a eireli fica desobrigada da reaiizaçáo de feuniÕes e

assembléias em qualquer das siluações previstas na legislação em vigor' as quais serão

substituídas por simples deliberaçáo da titular.

cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou íechar Í'ilial

ou outra dependência, mediante alteÍaçáo contratual assinada pela titulaÍ'

cláusula Décima Terceira: Falecendo ou interditado a titular, a sociedade continuâÉ

SuaS atividadêS com oS herdeiros, SuCeSSoreS e O incapaz. Náo sendo possível ou

inexistindo interesse destes, o valor de §eus haveres será apurado e liquidado com base

na situaçáo patrimonial da sociedade' á data da resolução' verificada em balanço

especialmenle levantado.

JUNTÀ COMERCIÀ! DO ESAÀDO DO PÀÀ:À}IÀ - §@E

qBrrFrco o REGrsrÀo EM 02/02/20L6 13:11 SOB N" 2015?48as56.
PROTOCOTO: 15?484556 DE 29lO't/20L6. CóDIGO DE IERIFICÀçàOr
PR157484556, NIRE: 416004202?6.
!íP3 DÍsrRrBgrção E D@oRtÀçÀo DÊ otratDÀDEs E latERtÀ! EscotÃR
- ÊTRE]ÍJI

iJEi,
. lijlrIÀ cÔr4tRarÂr i

Li.bêtr.âd Bogls
SECRÉIÀÀIÀ SBÀJ.

coRrrrÀÀ,02l02l2016
À valialà.1ê a!êst€ aloclüêito. se iq).es3o. fica sujêj.to à êoqrrovação de suâ âuteacialÃtlê los !êEt êctieos portâis

Ilforlrânalo sêos !êspectivos códigos de ?erificaÇâo
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa trureRna

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotaçáo orçamentária para aquisição de enfeites natalinos e brinquedos para
distribuir em festa realizada para as crianças no natal, conforme solicitação da
Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secrêtária Municipal de Assistência
Social, num valor máximo previsto de R$ 7.973,01 (sete mil, novecentos e
setenta e três reais e um centavo).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris ditk dos Santos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43.1266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.cov.br - www.nsb.pr.sov.br

Nova Santa Bárbara, 0811212017.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de enfeites natalinos e brinquedos para distribuir em
festa realizada para as crianças no natal.

Setor de LicitaçÕes



PREFEITURA MUNICIPALffiffi*m , ,, , 
,

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDÀDE
coRREspoNDÊwcu. rNrnRNa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Senhoria em data de 08/12/2017, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a aquisição de enfeites natalinos e brinquedos para distribuir em festa
realizada para as crianças no natal, conforme solicitação da Sra. Giane Rodrigues da Costa
Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, num valor máximo previsto de R$
7.973,01 (sete mil, novecentos e setenta e três Íeais e um centavo).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Biírb ara,08/1212017 .

Atenciosamente,

Laurita So ampose

Contadora/CRC 5096/O-4

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Cerll].o,I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - www.nsb.pr.gov.bt

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2034 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assislência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3020;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3. 3.90.3 0.00.00 - Material de Consumo; 3240 ; 3244 ; 3247 ; 3250 ;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243 .0440.6037 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3400; 3410.



PREFEITURA MUNICIPAL
05üNOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNoÊructa trlreRxl

Nova Santa Bárbara, 0811212017.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Giane
Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, solicitando a
aquisição de enfeites natalinos e brinquedos para disÍibuir em festa realizada para
as crianças no natal, num valor máximo previsto de R$ 7.973,01 (sete mil,
novecentos e setenta e três reais e um centavo) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2034 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3020;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3. 3. 90.30.00.00 - Material de Consumo; 3240; 3244; 3247, 3250:
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0440.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3400; 3410.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para quê tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C stina Lud
or de çÕes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone,/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao/alnsb.Dr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁNEERA
Av. walfredo Bitten€ourt de Moraes nc 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPI N.o 95.S61.080/0001-60
E-mail: gD.ush@nsh,p.t,gqxhr - Nova santâ Bárbara ' Paraná

Parecer j uridico

Sol-icitante: Departamento Municipal de LicitaÇões e Contratos

Assunto: possibilidade da adoção de dispensa de Iicitação para

a aquisição de enfeites natalj-nos e outros.

Encerram-se os presentes autos em sol-icitação da

possibilidade de adoção de dispensa de lici-tação para a

aquisição de enfeites natalinos e outros, conforme requerido e

justificado pela Secrêtaria Municipal de Assistência Social .

Ainda em sede de reLatórj-o, cumpre enfatizar que

aquisição em tela caracteriza urgência, na medida em que

enfeites natalinos e os outros objetos serão utilizados
periodo do natal, o qual estamos adentrando presentemente'

É o breve relatório.

Analisando a documentação que nos foj- remetida, se

percebe a constância dos seguintes documentos: pedido, com

especificação e justificativa, da Secretaria Municipal de

Assistência Social; indicação de dotação orçamentária e

parecer contábj.1 emitidos pelo Departamento competente do

Municipio; autorização adminj-strat j.va e cotaÇôes de preÇos.

a

OS

no

não

que

Pelas cotaçôes, se vê que o vafor de contrataÇão

supera o montante de R$ 8.000,00 (oito mil- reais), pelo

há expressa autorizaÇão legaI no que diz respeito à

Pági{a e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av, Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax [043] 3266-8100

cNPl N.e 95.561.080/0001-60
E-mail: pnn§.b@nsb,pt8ov,.br - Nova Santa Bárbarâ - Paraná

possibilidade de uso da dispensa, conforme dispõe o arL. 24,

inc. II, da Lei n. 8.666/93; in verbis:

Art. 24. É dispensável- a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10?
(dez po.r cento) do limite previsto na alinea "a", do
inciso II do artigo anterj-or e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram
a parcelas de um mesmo servlço, compra ou alienação
de maior vulto que possa sêr realizada de uma só

ou seja, a 1j-citação é dispensáve1 para serviços e

compras de val-or de até 108 (dez por cento) do limi-te

previsto na afinea t'a", do inciso II, do art. 23, o que dá,

em miúdos, o montante de R$ 8.000,00 (oito mi-l reaÍs) .

Por expressa autorizaÇão 1ega1, esta Procuradoria

acena favorável- a adoção da dispensa.

Mais comentários, insta sobrel-evar que a dispensa

êm voga cuida do valor da contratação, diferentemente dos

outros casos dos outros incisos do art. 24. A economi-cidade

é, em suma, o fundamento (a ratio) da referida dispensa'

Observe-se que a licitação tem um custo financeiro para a

Administração Públ-ica e há em que este custo financeiro é

superior ao beneficio que dela, licitação, advirá'

Nesse ponto, passamos a palavra do Procurador-Geral

do Tribunal de Contas da União, Dr. Lucas Rocha Eurtadol,

que a respeito do tema em apreÇo profere o 1úcido

comentário:

nq

1 Furtado. Lucas Rocha' In
Aànin is trat ivos : TeoÍia, Prática
2001, p. 70.

Curso de Licitações
e Jurisprudência, São

e Contrataa
Paulo, AtLas,

Pás a2 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Morees nP 222, Fone/Fax [043] 3266-8100

cNP' N.e 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb(ansb.pr.gov.hr - Nova Sante Bárbarâ _ Paraná

"Nesses casos, o Iegislador entendeu que, em razão
do pequeno valor a ser contratado, não se
justificaria a realização de licitação em face do
valor da futura contratação. É sabido quê a

realização de l-icitação gera ônus para a

Administração, de modo que o custo dê sua realização
não justificaria seus benefÍcios".

Ao passo

também princípio
que economia se rel-aciona com eficiência,

juridico apl-icável à Administração.

De outra banda, adverte-se que próximas aquisiçôes

do mesmo objeto deverão ser precedidas da realização de

procedimento licitatório, o que denota organização.

Ainda, não é demais l-embrar que para a realização

do procedimento devem ser observados todos os principios
gerais de licitação e contratos, bem como todo o rito da Lei

n.8.666/93.

Outro ponto a se destacar, refere-se a exigência de

toda a documentaÇão da contratada, a fim de que a

AdminlstraÇão contratê empresa idônea, além dos documentos

de identificação da empresa, deve a mesma apresentar

Certidão de Tributos Eederais, Estaduais e Municipais,

Certidão de Regularidade do EGTS, Certidão Negativa de

Débj-tos Trabalhistas, todos com prazo de val-idade para o

procedimento.

Cabe salientar, que esta assessoria exara o

presente parecer em atendimento ao art' 38 da Lei n"

8.666/93, que determina a consultoria do órgão jurídico sob

o pri-sma estritamente jurídÍco, não the competindo adentrar

atos praticados, nem

n§3

à conveniência e à oportunidade dos

Pâq na 3de4



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourtdê Morees nq 222, Fone/Fax (0431 3266-8100

cNPl N.e 95.561.080/0001-60
E-mail: polsbt@!§b,pr"golhr - Nova Santa Bárbara - Paraná

anafisar aspectos de natureza eminentemente

administrativa.
t écn i co-

De igual forma, cabe sêr enfatizado que refoge à

competência deste Órgão Juridico a avaliaÇão técnico-
administrativa referente aos critérios adotados para

aferição dos val-ores da remuneração pelos bens, mesmo

porque, s.m.j., acredita-se que ta1 atribuição é inerente à

discricionariedade administrativa.

É emitido parecer favorável, uma vez que o presente

procedj-mento encontra-se em consonância a l-egislaÇão

aplicável a espécie, bem como observou os princípios
constitucionais aplicados a Admj-nistraÇão Pública.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Nova Santa B rbara, 08 de dezembro de 2017.

Gabri e ida de

P r ocurado iaJ dic

ffiq

Páoina 4 de 4
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rc*WE.AEÍffiPREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Par'âná

DTSPENSA DE LTCTTAÇÃO

N" 45l2ot7

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no Í-LOlzOl7, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, para AeIIISIÇÃO DE ENFEITES

NATALINOS E BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIR EM FESTA

REALIZADA PARA AS CRIANçAS NO NATAL, conforme

solicitação feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e

sendo atendidas as normas legais pertinentes e na forma do

inciso II, do art.24, da Lei 8666 193 e posteriores alteraçÕes,

catacteriza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, 08/ L2|2OL7.

,-,.
Éi; á;í"

PREFEITO MUNICIPAL

Av. Walter Guimarães da Costa no 5'12. Fone/Fax (043) 3266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: Do!§b@ldalo4fu - Site: rvww.nsb.or.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



0811a2017 túurâl de Licitaçóês Municípâis
n_§$

TCEPR

Detalhes processo licitatório

Instituiéo Financêirâ

Co,ttraLo de EmpÍestiíno

Des.rição Resumida do Obieto* AQUI§CÁO DE ENFEITES NÂTALINOS E BRIIIOUEDOS PARÁ DISTRIBUIR EM

FESTÁ REALIZÁDÁ PÂRÁ Â5 CRIÂNçÁS NO NATÂL

Dotado Orçamentária* 090010824404 1020343390300000

PÍeço miiximo/Referêncja de pÍeço -

R$'

Data Publicação Termo ratificaÉo

1.913,0t

o8!142017

Data Canaêlamento

CPÊr 4271512958 (!ogput)

vstar

2tlt

tlolalidader Processo Dispensã

Núm€ro editayprocesso. 11012017

No liotàção/dispensa/inexigabilidàdê* 45

Entidâde LYeortora T'IUNICIPIO DE NOVA SANTA AARBARA

https://servicos.tce.pr.gov.br/ÍCEPR/[,tunicipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

prôveniêntês dé org.nis6or iítérnâ.,o.ôrs/multitateràtr dê
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Dê amrdo com o pÍocedimento adminislÍativo instaurado pelo Municipio de Nova Santa Báôara, objelo do protocolo t" 11012017, ÍeÍeÍente ao processo dê
dispensa de licitação, para AoulslÇÂo DE ENFEIES AÍALtNos E BRtNeuEDos pARÀ DtsrnÉun eu restl nEÁLtzADA PARA As cRtANÇAs No
NATÂL, conÍoÍme solicilaçáo Íeita pela Secrelada Municipal de Assistência Sociâ|, e sendo atendidas as normas legais pertinenles e na íorma do inciso ll, do art.
24, da Lei 8666/93 e posteriores alteraÉes, caracterizâ-se a refedda dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, 08/12/2017

E c Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

Não há taa

Não há publicaçóes para a presenle data

Diário Oíicial EletÍônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walrrêdo Binemuí dê lvb,aes n"222 - Cêntto
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lMunicipio de Nova Santa Bárbara -20 )

ClassificaÇã o por Fornecedor

Processo dispensa 45/2017

Itom Píodulo/Seryiçô UN. PÍ€ço Unitá.io PÉço Totel sêl
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PREFEITURA I/IUNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
05J

estpoo oo paReruÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA DE LlctTAÇÃO

No 41t Zot

ô

N" ESPECIFICA o OBS.
1 do rocesso
2 Ofício da secretaria solicitando otí
3 Prefeito edindo abertura do rocesso uÍt
4 Cota de no mínimo 3re

^ Licita o à Contabilidade Pedido de dota o
t) Contabilidade à Licita Res osta dota oo t
7 Licita o ao Jurídico Pedido de Parecer
B Parecer Jurídico

Edital de autoriza ão do Prefeito
10 Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do

Mu nicí io OK
11. Publica o Mural de Licita CEo
12. Contrato
13. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenúo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E-mail - licitacao/ansh.pr.gov.br - wçu.nsb.pr.gov.br
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Regional/ Diário Oficial do MunicÍpio)
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTpDO DÜ FARÁI,]A

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DISrENSA DE LICITAÇÃo N" lsizolz

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2017 , lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório Dispensa de Licitação n" 4512017 , registrado
em 08/1212017, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do n'001 ao no 061 que coÍresponde a este termo.

lEkine Santas
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Walt'Íedo BinencouÍ de Moraes n'222, Centro, ['one 43. 32ó6.8100. CEP - 8ó.2i0-000 Nova Santa l]árbara, PaÍaná

E-mail licitdcao'arnsb.rrt.got-bt - rruw.nsb.or.gov.br

I


