
PREFEITURA MUNICIPAL 515

Processo Administrativo n.o 1912018

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

DOTA AO:

VALOR rrlÁXlltO: R$ 148.134,67 (cento e quarenta e oito
mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e sete
centavos).
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Rua WalíÍedo Bittencourt de MoÍaes, 222, Teleíone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Biírbara - Paraná
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L&A MERCANTIL LTDA
cNP J 26.587.11U0001 -52 tE 0/83210101
RUÂ LT.ICIúNüA 2066 JARI)iI DO VALE - VILA VELHA'ES CEP 29.,I í 3-754
TEL (z,f 3180458/t (27,996Êa4oo3

u

E-íleí:lelrnercantiieireii (Ao rna il. c om , llcomeÍcral01@vahoo.com

A

PR,EFEITURA ]iIU]{ICIPAI DE I{OVA SANTA BÁRBARA/PR

EDITAL DE PREGÃO EI"EIRôNICO NO 13/2018 - SRP.

PROCESSO ADITINISTRATÍVO Í{."19/2O1E

PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

Após examinar todas as dáusulas e condições estipuladas no Edital em refeÉncia,
apresentamos nossa propoda nos termos consignados no mencionado ato
convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (Sessenta) dias, contados da data de sua
apresentação, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de
validade. O prazo de entrega do Objeto é de até 10 (Dez) dias uteis, contados a
partir da emissão da Ordem de Fomecimento

Nos valores apresentados estiío compreendidos além do lucro, encargos sociais,
taxas e seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente,
que direb ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e
condições previstas no edital e seus anexos.

O valor total de nossa proposta é de R$ 6.286,00 (Seis mil duzentos e oitenta e
seis reais), conforme planilha a seguir:

LOTE
ITEI{ QTD ut{ orscnrçÃo

VALOR
urrrÁnro

VALOR
TOTAL

43
1 02 UN

@a.rPurADoR' (D6KrOP€ÂSICO) PROCESSADOR

NO MMl.lO II{TE- Cm,E 13 CIJ At4D Ar0, MEMORIA
RÁ'.I .I€8, DDR], 1600 MI-IZ, DISCO RIGIDO MINIPIO
r 5m GB, TIPO DE trca{rToR 185 ' (1366 X 768),
MousE usB, goo Dpr, 2 BCrrÕEs, scRRoL (co.,r
nO) FOiTTE CO|TPATIVEL COI'I O ITEi',|, gSTEMA

OFERÂCIONAL WINDOMS 7 PRO (64 BITS),
GARÂNTIÂ mÍnrrql oe 12 MEsEs, I[rERFAcEs DE

R$ r.355,00 R$ 2.710,00

t,--.
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Razão Social: L&A Mercantil LTDA - ME
CNPJ/f,lF: 26.587.41410001-52 lE.: 083.240. 1 0-1
Endercço: Rua: Lucilandia No 2066
TeUFax: (27)3180-0s84/(27)99664{003
CÉP:29.113-754 Cidade: Mla Velha UF: ES
Banco: Banco do Brasil S/A Agência: 5889 c/c:8281-3

Dados do RepÍesentante Legal da EmpÍesa pana assinaturia do Contrato:

Nome: Larissa Keüen Campos dos Santos
Cargo: Diretora
EndeÍêço: Rua: Das Acicias No 284 Baino: lardim do Vale
CEP:29.L73-7Í Ckíade: Vila velha UF: ES
CPFIIIF: 138.125.226-59 Esbdo Gül: Solteira
Cart. ldent no: MG 19.147-539 Expedido por: SSP/MG
Naturaladade: Belo Horizonte Nacionalidade: Bra§leiro

Vila Velha (ES), 04 de Abril de 2018

L&Â ERCANTIL LTOA
CiPJ 26.5E7.aílú000í §2 tE 083240í0í
RUA Lt ctLÂNDlA 2066 JÂRD| m vÂLE - vlLA vELltÂtEs cEp 29,113-754
TEL (27)3í 8o-05E/r (27r9o66a5o03

*l,ris;1 l"!vr, I Ji; \.,Átt'

Larissa Ketlen Campos dos Santos
Representante Legal
RG MG 19147-539
cPF 138.125.226-59

Ize sol414i;ool"ti
LEA HERCAI: TiL LTDA-À,E

Rra t ucriad:.. n. 2ló6

REDE 10/100/1000 E WIFI INTERFACES DÊ VIDEO
TNTEGMDA, LmuDmes oe orsco óuco co/oro
ROil
Í{ARC* POSITIT'O /Mtx)ELo: HÁsrER cloo

52 1 02 UN

TEI-EVISOR TIPO I 
'N 

TAMANI-If, DE TELÂ
42', COI{\'ERsOR DIGNAL ENTRÂDÀ HDMI,
PORTAS USB, RJLI. HD.
HARGT AOC / HOoELO: 1E435597O

R4 1.788,00 RÍ 3.576,00

Valor Total R$ 6.286,00

I 
E:iroJardimdoVrte r,:P. 2!.Lll.754,

L- r.r.1 lL-.Á-;5 _l
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO ilACIONAL DA PESSOA JURÍDICA. CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

À análise e o óeíêo,-redo de.Se crocrfiento seíáo etelusdos pcio s€guirne
órgáo:
. Jurtâ CoímÍctd do Estdo do EsplÍtto Santo

§"r

cóDiGo oE AcESso
ESt9.,46.55.50 -
00.oí3.aí 2.522.659

or.loENTlFlc

oz raoTrvo oo PREElrcHtuEHTo

E,íqr.rld 1jticEES

03. Í'OCU X EI{TOS APRESENÍADOS

! FcrJ I asa

O'. IDENÍIF OO PREFOSTO

05. toEN Ão Do REPRÉSEÍ{TAIÍTE OA PESSOÂ JURIDICÂ

(T. RECOIIHECIÍ{EXTO DÊ FIRflA 07. RECIBO DE ENTREGA

o clEffÍ|toorrüro caRlígô c.ox DAÍÂ E 
^ssira 

r URA oo É Lràl-x-FráâÍ:,
oa i.ra{c^o€ cÂoÂ6ÍRÂDoRÁ

FF(urlero pr ÉüIIMIEIüE.àÍsrfirr(s) É:(crEz00) r4rs l€n5i
ÂêIo tt i:Bte, ã/loãú.i

Dql

t

"r*:;..." ,
Eoi.;Bt4,I0 I.F.J3Rt1.S RÊ<..fr0.ã lotrl

iry
ry

Junta Com€rcial do Estado do Espririto Santo ?3:11,2016
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.{T() C:OIjSTITUTÍ}'O DA EMPRE.SA INDTYI DU.A r, DE RE,§PONSA AII-IDADE
^ \ I.tMlT^D.à

-f("'r L& L I{ERCANTIL EIRELI

Pclo prss€flte lnsfumento Partrcular de Crrnsiturçâo

LARISS.{ KETI-E.\I CAMPL)S DOS S.ANTOS nacrondrdade BRASII.F-tR^. nascrda cur
O1l0lt1997 . SOLTEIR{. E\{PRFSÁRIA. CPF;MF n" 138.I25.2?6-59, C..IRTEIRÁ DII
IDEi\'TIDADE n' 19l-17539, orgào cxpcdrdor ssP - r!«i, residearc c d<rnrcrhado oc{a} RUA
FRA.NCISCO V ILIRA P-ASSOS. 192. CASA, )vÍ('Q( iICAU.A. GLIÂR.{P.\Rt. t.s, (tp l9 215440.
BRASIL

Rcsolve por este ato CONSTITIiIR- crxn,r de tarr) ç(mstrtur, uma crnprcsa do trpo juridicr, Empresa
tndirrôal de Respcrasabilidadc Limitada-ETRELI, nos rermos do e1. s8O-A da t-cí n' I0.106,1002.
uredrante as condições e clriusrlas sspintas

Irc NOMF- E!!íPRESÀRIAL, D.{ §EDE E DA.§ FILIÂ§

CLÁUSUI,A PRIlttEIRÂ. -4. emfrssâ 9râ soh o nome empresarral L & L \,íERC.{NT]I- FIRE[..T c
nomc fantÀsra ES ELETRO

CI.ÀUSUL{ SF,GLND.{. A emprqsa tcm sedc: RI--{ FRAN-CISCO VIEIR-\ P^SSOS, I9{ó. L-OJA
TF-RREO. lt{UQLIIÇr\8.Â, GU..\RÁPAR|. ES. CEP 19.21 5-+40

C["{USUL-{ TERCEIRA. A crnprcsa Jnde, a qualqucr tcmlxr, atrnr cru fcchar frtral rru ouua
dependêncra, medrânte altÊÍaçào do alo cnÍrstihrhv(l

DO OBJETO r On plançÂO

CI.ÁUSUI.I QUAR'fA. A eÍrlprcsâ (eÍn por r*r1eto{si:
\4{NLTTENÇAO E REPARAÇAO DE MI\QUNAS E -{PÂRELHOS DE RF.FRIGEIT{Ç-rI() E
\.E]tiTIL,\ÇÀ() P,{RA I:SO IM)LISTRIAt. F. CO\,{F:RCIÂI,, C'OIVÍF,RCIO ! -.\RLJIST,1
ESPECI.\LIZ,qDO DE ELETRODC}I{ESTICOS F: EQLTPAMF-)§TOS DF] ALIDIO E \'IDI:O.
COMERCIO VAREJISTA ESPECIÀLIZADO DE EQUIP.AMEN-TOS E SL?RIMF-|$TOS DI]
TNFOR\,lÁflC.,\i CO\{LRCIo VAREJIST.A DE BRINQLTLT]OS E ARTIGOS RECRt.ITTVOS,
(.OVF-RCIO \'^R}J] ST.\ DE M()IEI S

coDr FrcA(ão DAs .ATISDADES ECONÓ,+Í|('ÀS

3311-7 n ,1 - manurcnçào c reparação de máqurnas e aparelhos de refngcraçãr-' e vçnulaçàr) pãÍa u.s.)

llrdustnal e c{rnsrcral
4?51-2i01 - comércro v'arc.;rsta cspccraliz.ado de equtparnentr.rs c supnmentos de informa"oca

Req; 8160000O352209 PàEina I

Junta CoÍnercial do Estado do Esfirito Santo 23,1'.2()r5
C€ítú.o o Reg§tÍo em 27t11i2O16
ArqJíyamenlo de 2 irt 12016 P,olocolo 155842í 80 de 2í '1 1.2016

NoÍnê da eíÍpdesa L À L MERCÁffllL EIRELi ME NIRE 32600097818
Estê dôôJÍy'ienlo pod€ seí veÍr6c€do em hüprÍÊgr.r pc€,ts.es gp! br4ar Jun!ae!-IELÀVALIDÂmCS aspr
Chrncela I 56380576E6083
Esta cópta lo1 autmtcâCã drg{alrneírle e âssinada em 23.' I zCi 6
poí Paulc Cezer iuf,o Secretáíro GêIâi
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ATO CONSTITTITIVO DA EMPRESA T\iDT!'I T}fIA I, DE RESPOIiS,{BII-ID.4DE
I-TMITADÀ

I, & L iíERC'ÂNTIL EIREI-I

4?53-9/00 - coíncÍcio vaÍeJ,ía espccializado de eletrodomesticc E e+lipamentos dc àudro e üdeo
4 '154-7;Al - comcÍclo vaÍCjtsta dc móvels
47634!0l - comácio varcjría dc bnnqrcdos c artigos rccreasvos

CI-T|USULA QLA§TA. A empresa iniçrará sua.s atividadcs a partir da dara do arquivamcnlo e scu
prazo de duraçâo e rndctcrminado

DO C,{PIT.^I-

(:LÁtrstllÁ SEXTÀ. A unpresa rcnr o caprral de RS líJO 000.00 ( cetr] mr! reais)- rot:lJmçnre
subscoto e rntegralizado. ncsle ato. em mocda correnle nirciona!, de rcsptm sabr h dadc do titulaÍ.

Ct.ÀI,ISUL.{, SÉTIMA. ,\ reTnnsabilidarle do rinrlar é ,àu.o rdo. ao caprtâl rnregrahzâdü.

T}A ADMIi\iIS]XAÇiO

CLÁUSIJLÂ OlT.avA. ,{ adÍninisEaçâo da empresa caberá ISOLADÁMENTE a L.{RISS.A
KE-ILEN C,fu\{POS DJS SA\-TOS c{m os podeÍes e amburçõ€s de rcpucscntação a0la c panstla
.iudicral e extrajudicialmcmc, p{rdcodo praücar todbs cxi alos compreenôdos no obleto, sempre de
rntsressc da cmprcsa, autonzadô o uso do nomc crnprcsanal,

IX) BAIÁN('O PÂTRIIIOI§|AL D'o.s LIÍCROS E PERDÀS

CLÁUSULA ltiONA- -Âo tcrmino dr cada cxercicio da cmpÍesâ, crn 31 dc dczcmbro- pr,xcder-sc-j a
elabc,ração do rnverrrário, do balanço pafimonral e do halanço de rqsultado ecffiômlco- cabendo ao
trtulaí. os lucros ou pcrdas apurados

IX) FA LECIME\"TO

CLÁU§ULÁ DÉCIMA. Falecerdo ou intcÍditado o urulôr, a ernprcsa coarinuaá sua atrvldadc c{xn
os hcrdcrros ou glccssores. rr-áo srndo possivel ou incx6ünd{) intÊrcsse dcsacs, o valor clc sctrs

havcres será apurado c liquidado c(El basc na sltuação patÍlmonral da crnpre,sa, à data da rcolução.
vEriÍicada cm balanço cspccialmente lt*anqdo.

DÂ I'E(]I.AR,{ÇÃO DE DESII!íPEDI}íE\TO

CI,ÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ. o r\dminrsuador dcctra- sob as p€oas da Ia, que nào esá
rmpedido de cxcrcer a adm rnistraçào da empnxa. por lci cspecral ou cÍD l.rrtudc dc crxlrlcnaçâ<r

Rq: 8160O00O352209 Pagrna 2

Junta CoÍneÍcial do Esládo do Espirito Santo 2J.11ia16
Ceít,Íico o Reg6tÍo em 22111t2016
ÂÍqrüa.nenlo de 21ií 12016 Píoto;olo !656{2Í60 rie 21rí 1.m16
Nême da emríesa L & L IJERCÁNTIL EIRELI trE i'JtRE 32600097818
Esie dotuI:15lo pcdê seÍ yêrúcddo eÍr lÍitp 'Íegn íJceÊ5 is €rry bÍIar.pntaes,;ELAVALIDÂDOCS aspt
Chancê1a 1 5698057886083
Estâ (ópra Ícr auleotcada d€rlalmer:le ê esqnaú 2íÍ22 ",2416
.)4í Pi'urD Ce:ar Jirrlo- Secrêtáno Ge''al
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CONSTITUTIVO DA EIíPRE^SÂ INDIVIDT-'AI, DF: RF§EONSÁ8II,IDADF.

Lr}íITADA
L&LMERCAI{TILEIREU

cnminal, ..)lr poí se erconrar Job os elettos d€la, a pena quc vedc, alnda gue reÍnporarian€Írtc, o
acesto a cargrxi públicos, ou por cflmc falimcotar. de prevancação. püta uu suborno. concusseo-
peculato ou cootra a e(onomia populõ, sontÍa (r srstEllâ financerro nacional, contÍâ normas dc deÍesa
da coocorrrincia, c(\ntra ÍLs rclaçõcs de consumo. fe púhlica ou çnopnedade

CLÁl tstJl-{ DÉ('f !tÍ..\ SEGLINDA- O ütulâr da cmprcsa deelara, sob as pünis da tei, guc nar
paÍicipa de ouúa cmpresn da mc-wna ruodalidade, cstando desunpcdrdo trõa cm§rturr a pÍescD[ê
I:ÍRI:LI

DOFORO

CLÁUSUL{ DÉCIMA TERCE'R,{. Fica clsrro o foro tlc GU.4RA,PARÍ-ES. para o cxcrciclo c o
cumprimmto dos ducrtos c obflgaçôcs ÍcsultaDtes deste ato con$:tutlvo

odc2016

L,ARISSA FTL CAJ\{P()S S S-{NTOS
cPF tlt I15.21G59

e . líÍrlr) Dod-.§lErr)

E aÍExnclD[d ãíE)i ÍiL{ E) dúr
(UÍABOôI L}RI§§A IEII.EI cilfc'
hlo tklrútêr nlr§fúlb Ft+s

Dar \,sd.d€
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1..:

GOTTTRATO SOCTAL POR TRANSFORMAÇÂo pç 5vpRESA lÍ{DtVtDt AL DE

RESPOI{SÂBIUDADE UM]TÂDA - EIRÉU EM SOOEOADE EMPRESANTA

L&A MERCÁNNL LTIXI

LARISSÂ XETI"EÍ{ CÂMFOS OIO§ SÂí{TOS, Brasileira, solteiíã, empresaria. nascida em
MlOl/L997, CPF ne 138.125.226-59, Carteira de ldentidade ne 19147539, órgão
expedidor SSP - MG, domiciliado e residente na Av Joaquim LouÍenço de Oliveira, 786,
apto 1O2, CÍistina, Santa Luzia, MG CÊP 33.11O-22O, Bresil. Titulâr da empresa L & l-

MERCÂltaTtL EIREU ME, com sede a Rua Francisco Vieira Passos, 1945,Loia Terreo
Muquiçeba, GuarapeÍi, Es, CEP 29-215-440, BÍasil , devidaÍnente registrada na JUCEES

sob o NIRE 32600097818, em z3ltUzOLG e no Ministério da Fazenda com o CNPJ ne

26.5A7.4t4lffiO1-18. Resolve transformar sua natureza jurídica de EMPRESA

IND]VIDUAL DE RESPONSABIUDADE LIMIrADA - EIREU pãTa SOCIEDÂDE UMTTADA, A

qual regerá, doravante, pelo pÍesente CONTRATO SOOAL

Cláusula 1! - Fica transíormada esta Empresa lndiüdual de Reponsabilidade Limitada
em Sociedade Limitada, passando a denominaÉo socjal a ser l-&^ MERCÂ,{T|L LTDA,
com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
Ctáusqla 2. - Cláusula 1e - É admitklo ÀLFRÂNIO UOS SA,úTOS FCRREIRA, Brasileiro,
casádo, nâscido em o9ltzlt972, empresário, Cédula de identidade MG'6O73068
ssP/MG, cPF ne 9O1.375.31G72, residente e domiciliado na rua câpitão Duarte, 114,
Ribeiro de Abreu, Belo Horizonte MG, CEP 31.87G64O, Brasil.

Cláus.rla 3r -o acervo da empresã individual de responsabilidade limitada, no valor de
RS 10O.mO,0O(Cento e Cinquenta Mil Reais), passa a constituir o capital da Sociedade
Limitada.

Cláusula 4! - Alterâ o endeÍe@ da empresa de Rua Francisco vieira Passos, 1946, loja
Terreo, Muquiçaba, Guarapâri, Es, CEP 29.2L544O, Brasil, pâra Rua Lucilandia nq

2066 , Jardim do Vale, vila Velha E5, CEP 29.113-7S, BÍasil.

Para tanto, firma em ato contínuo. Contrâto social da Sociedade.úmitada.

Juúa ComeÍcial do Esúado do Espirito Santo 2lo2Ím1a
Certif co o Regi$ro em 27M2m1A
Arquiyarnêr o de 2!C2m18 Prdc{D/,o 187 2ffi dez3tt2m18
Nome da eínp.esa L&A MERCANTIL LTDA ME NIRE 32201946994
EÉle doqJrnento pode s€í veritcado em htF:/r€in iuce€s es gor/ ta./taxjurta€s/tehvaliladoG aspx
Cháncela 89, 3EE0946EB
Esta óFia foi aúenúcada dbitalíneríe e assnada efi27lO2nO18
W Paulo Cezat Juflo - Secíetárb Gêíal
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CoÍ{TRATO SOCIAL FOR TRANSfORMAçÃO OE EMPRESA tÍtDwtDUAL OE

RESFOÍ{SABIL]OÂOE UIYIITADA - EIREL] ÉM SOCIEDADE EMPRESARIA
I.&Â MERCÂNTII. LTDA

LARISSA KETLEN CA PTOS DOS SANTOS, Brasileira, soltejÍe, empresariá,
nascida em 04101/1997, CPF no 138j25226-59, Carteira de ldentilade no

19147539, órgão expedídor SSP - MG, dombiliado e resiJente na Av Joaquir,n
Lourenço de Oliveira. 786, apto 102. Cristina. Santa Luzia . MG CEP 33.í1ó
22O, Bresil, uma yez que .admitiu o sócip ALFRATú|O DOS SANTOS
FERREIRA, Brasileiro, casedo, nascido ern O9112J1972, ernpresaÍio, Cédula de
identijade MC,6073068 .SSP/MG, . CPF n' 901.375.31ü72, residente e
domiciliado na Rua Capitilo Duarê, 114, Ribeiro de Abreu, Belo HoÍizonte
MG, CEP 31.870€40, Brasil. Passando a constÍtuir o üpo jurídico SOCIEDADE
LIMITADA a qual se reg,eÍá, doravante, pelo pÍeser e CONTRATO SOCIAL ao
qual se obr(ram mutuemente todos os sócios:

DO NOME EMPRESARIÂL, DA SEDE E DAS FILIAIS

cLÁusul-A PRI EIRA - A sociedade giraftí sob o nome empÍesaíial L&A
TERCANTIL LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA - tem sede e domicílio a Rua Lucilandia no 2066 ,

JaÍdim do Vab. Mla Velha ES, CEP 29-1í1754, Brasil.

G|áUSULA TERCEIRA - A sociedade podeÉ a qualquer tempo, abrir ou
Íechar filial ou outra deperdência, mediante alteÍaÉo ctntratual, desdê quê
aprovado pelos votos corÍespondentes dos sócíos, no mínimo, a três quartG
do cepital sodal noqteímos do art. í.O76 da Lei 1O.406/202- i

DO OÀ'ETO SOCIAL E DA DURAçÃO

CLÁUSULA QUARTA - A sociedadê teÍn coíno Atividades: coMÉRclo
VAREJISTA ESPECI.ALIZAOO OE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS OE ÁUD|O E
ViDEO: MANUTENÇÁO E REPAIRAçÃO DE MAOUINAS E APARELI.IOS DE
REFRIGERAÇÁO E VENTILÂçÃO PÂRÁ USO INDUSTRIÂL E COMERCIÂL; COI/IÉRCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁNCâ
COMÊRCIO VAREJISTA OE ERINQUEDOS E F,RTIGOS RECREÂÍÍVOS: COMÊRCIO
VAREJISTA DE MÔVEISI COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS N4O
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAçÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMÂS
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENNLAÇÃO E REFRIGERAçÃO,.

Junta ComeÍcial do Esilado do Espirito SaÍúo 27n2r2o18
Certifco o Regrdro em 27M2m1A
Ârquvarnento óe Z3lü21â1a Pí(,t@,b 187 2fide2jlg2f2o18
NoÍrÉ & ernp.esa LEÂ MERCANTIL LTDA ME NIRE 32201946994
Este dooJmento trode seÍ veritcado êm httsr/íegtn Jucêes es gov ttÍ/tâx-iuntaes^eta liladoas aspx

chancela 89í3Íts@48E€
Eda ópia Íoi aúenhcâde digíãlÍnerÍe e asslnd a em 27ft2ni18
poí PaL{o Cezar Jufb - S€cÍetáno Gd-àl

..1

E§.

&

2

v
JUCEES



.-)
CoNTRATO SOC|ÂL PIOR TRATaSFORMAç^O OE EMPRESA tr{DtVtDUAL Df

RESPOITSAEIUDÂDE UMÍÍAOA - EIRCU EM SOCTEDADE EMPRESARIÂ
ItÂ MERCÁNTIL LTDA

coDtFrcAçÃo DAs ATtvtDADES ECONÔilICAS

47539OO - CofiÉrcio vareiista especidizado de elêt'odoméstiE e equipaínentos de áudb Ê
vldeo; I

3311107 - Manutenção e rep€ração de máquinas e apaÍelho6 de rÉÍrireraçâo e ventilação para
uso industrial e comercial;
4751201 - CoÍnércio varejista esDêcialÉado de equipameírbs e supíimentos de infoímáÉa;
476360í - Comércio vaíejbta de bÍinquêdos e aÍligo6 recÍeativos:
47t1701 - Comêrcio varejbta dê mót ds;
4789099 - Comeícb varejbta dê olJEos píodutos náo especilicdos anGÍbÍÍnente;
4322302 - lnstâlâçáo ê manutençáo de sistemas centrãb de aÍ-condÉionado, de vêírtilaçáo e
refÍigeração.

CLÁUSULA CIUINTA - A empresa inicíou suas atividades em 23 de
novembro de 2016 e seu pÍirzo de duraÉo e indeterminado.

DO CAPITAL SoiCIAL

CLÁUSULA SEfiA - O capital social será de R$ íOO.OOO,0O (Cento Mil
Reais), divftridos em 100,000,00 (Cento Mil quotas) no valor nominal de R$
í,OO (Um Real) c.ada uma, totalrnente integralizadas em moeda corrente do
pais, distribuindo-{e entre os ócios da seguinte forma:

CLÁUSULA SETImA - As quotas são indMsíveis e não poderão ser
cedidas ou trensÍerklas a terceiros sem o @nsentimento dos outros sócios, ,e
quem fica asseguÍado, eín igualdade de condiçÕes e preço díreto de
preferência para a sua aquasiçâo se postas à venda, formalizando, se realizaqa
a cessáo delas, a alteração contratual peÍtinerfie- 

i
I

CLÁUSULÂ OITAVA - A responsabilidade de ceda sócio será restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solilariamente pela integralizaÉo
do capital social.

!3

JuÍta ComeÍcial do Es{aóo do Espirito Santo 27ú2râ18
Ceúfico o Regúo em 27ltÍ2Ín18
ArqwveíÍÉ rÍo de 7Jlç21n18 Pto,.o(!,b 187 2ffi de7gú2f.O1&
Norne da emp.esâ L&A MERCANTIL LTDA ME NIRE 32201946991
Esle docJÍnento pode ser veíifcado em httpr/regin ,ucê€§.es.gov bí/tax.Juntâes/tela\ralddocs aspx
Chancela E9138409488@
Esta cópa for aúentcada dE,telÍnerfrê e assinada em 27/g2no18
poÍ Paulo CezaÍ Jutu - Secráárp Geral

í

*&

4

t{oliE COTAS VALOR %

LARISSA KETLEN CATPOS DOS
SANTOS

60.oo0 60.oo0.00 60,0o%.

ALFRANIO
FERREIRA

DOS SAHTOS 40.oo0 40.000,00 40,ooo/"-

TOTAL í00.000,oo í00.oo0,00 íoo,oo%'
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@i.TRATO SOCIAL PC'R TRANSFORMAçÃO DE EMPRESA INOIVIDUAT DE

RESPIOTTSÂAIUDÂDE UM]TADA - EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESâRIA
I,&Â MERCANT]L LTDA

DA ADT|N|STRAçÃO E DO PRO L BORE

CLÁUSULA NONA - A adminislÍaÉo de socêcíadé é exercida poÍ
LARISSA KETLEN CATPOS IrcS SANTOS ISOI-AD'AilENTE, com os
podeíes e atríbuições de reprêsentação ativa e passiva na sociedede, judir:lal1e,

extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidcs no objeto social,
sempre de interesse da sociedade, autorizedo o uso do nome empÍeserial,
vedado, no entanto, fazâ]o em atividade estranha ao interesse socaal, ou
assumir obrigaçôes sêje em favor de qualquer do€ cotistas ou de teÍceiros,
bêm como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, s€ín autorizaÉo dc
outrG sócbs.

Parágrafo único. Os sfuos poderão de comum acordo, Íixar uÍna retireda
mensal, a útulo de 'prG.labore", observadas as dispo€çóes regularnentares
pertinentes.

DO BALAilçO pATRtmONtAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIUA - Ao término de cada êxêrcício sociat, àneerrado ern
31 de dezembro, os sócios adminlstradores prestarão, càntas justificades de
sua adminisúaÉo, procedendo à elaboraçào do Ínverúárío, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cebendo aos sócios, na
proporÉo de suas cotes, os lucros ou pÍejuízos apurado§.

CI-ÁUSULA DÉCIUA PRIilEIRA - Nos quatÍo meses s€guintes ào
término do exercicio social, os sócios delibererão sobÍe contas .e de§gneÍáo
administredor (es), quando foÍ o caso.

rlc) FALECTTENTO DE SOCTO I

CLÁUSUIÂ DÉClmA SEGUNDA - fatecendo ou interditado quaquer
sócio, a sochlade continuaÉ sua atividade com os herdeiro" o, "r**rLa.Nâo sendo possível ou inexistindo intêressê destes ou dc sóqic
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base,na
situação paúimonial da sociedade, à data da resolução, wrificada em balanço
especiaknente levantado. 

i

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos êm
que a sociedade sê resolva em relação a seus sócios-

,4

JuÍÉa Comercial do Estado d,o Espirito Saí o 27,02r29fi
cêínfi€o o Regbtro em 27KDl 1A

Arqú rnento de 73lg2m1E Prdo(!b 147$2W óe Z!ú2fÃ14
tJoíne da eíÍrpíesa L&A MERCANTIL LIDÂ ME NIRE 32201916S04
EÊte doaúmento @e seí veÍificado em htts //regrn,ucêes es gov bí./láx jÚÍ[â€6^eb lÉâdoG.aspx
Chancela 891 3880948809
ka óÍÍa Íoi auterí,cada dEitalrner e e ass|nda eín 27lt2fm18
por Paulo C€zár Jufío - Secr€láÍb C€-al
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COITRATO SOCTAL PIOR TRÂÍ{SFORÍI,IAçÃO DE EÍV|PRESA IÍ{DRTOUÂT OE

RESPIONSAAIIIOADC UIYUTADA - EIREU EM SOCIEOADE EMPRCSARIA
I.&A MERCÂTITIL LTDA

DA OECLARAÇÃO DE DESIÍ5PEDITENTO

CLÁUSUI-A DÉCIMA TERCEIRA - os sócios edministradores,
declaram sob as penas da ksi, que não está impedido de exercer :a
administraçáo da socaedade, por lei especial, ou e,rr virtude dê conaenaçáo
criminal, ou poÍ se enconúar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda qúe
temporariamente, o acesso a cargos públice ou por crime falÍmentar, de
prevaÍicaÉo, peita o{r subomo, concus$o, pecljlato, ou @ntÍe ã e@nomia
popular, contra o sbterna Íinancêiro nacional. contra noÍmas de defesa da
conconênda, contra as relaçÕês de @nsumo, fé públíca ou propri€ílade.

DOS CASOS OMTSSOS

CIáUSULA DÉC|MÂ CIUARTA - os casos omissos no presente conúato
serão resoMdos pêlo consênso dc sócios, coÍn obsêrváncie da Lei n"
10.406120(}2.

FORO

CIáUSULA DÉCIMA QUINTA - FiCA EbitO O fOÍO dE VILA VELI-I,A-ES
para exercicio e o ormprimento dos direitos e obriga@s r6ultantes deste
contrato.

E por estaÍem assim justc e contíetados, lavram este instrumento

zÊr-.pratD
,:.€)rJ

VILA VELHA -ES, 10 de ianeiro de 2018

cAtPos Dos s os
CPF no í38.125.226€9

á
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RAl{tO DOS NTOS FERREIRA

JuÍüa Comeícial do Estado do EspiÍito Santo 27w2Ím1a
Cerlilico o Reg6lro em 27$2m14
Arquírâínerío de 2g@fz'O18 Prdú 187*2ffi óe Z3tU2fâ18
NoíÍ|e da eÍnpÍeÉa UlÂ MERCANTIL LTDA ME NIRE 32201 94&91
Es{e d@JnEnto pode sêí veíiltcádô êm htts:/regn ruce€s €s gov bíiteí runtâGÂebvâlÉado€.âspx
Chanceta 8913EE09188@
Esta ópe íor aúenbcâda digitalrnerle e sinada em 27 102J2O18

poÍ Paldo Cezâr Jufb - SecÍelárD Geral
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TINISiTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetada da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍiaGêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBÍTOS RELATTVOS AOS TRIBUTOS FEDERATS E À DÍVIDA ATIVA
OA UNÁO

(?'

Nome: L&A ERCANTIL LTDA
GNPJ: 26.587.4ílí/{X101 {2
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsâbilidade do sujeito passivo acima idenüficado que vierem a ser apuradas, é certifcâdo que
não constam pendências em seu nome, relalivas a creditm úibúários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Diüda Ativa da União (DAU) junto à
ProcuradoÍia4eral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matÍiz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele úncuhdos. Refere-se à situaÉo do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange indusive as contribui@s sociais píevistas
nas alíneas 'a'a 'd' do paÉgraÍo único do art. 'l'l da Lei n' 8.212, de 24 de iulho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à vedfc€Éo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://Ífu .gov,br> ou <htD:/,rrww.pgÍn.gov.ba.

Certidão emitida gratuitamenle coÍn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de ?11012014
Emitida às 11:25:03 do dia 27103/20í I <hora e data de Brasília>.
Válida até 23IÍ)9/20í8.
Código de controle da certidão: E93D.EB7F.3D0C.F660
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.

111
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Estado do Espirito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Dêbitos para com a Fazenda Priblica Estadual - MOD. 2

Certidão N" 201 8l 61 176

Idcntificagão do Requerente: CNPJ N" 26.587.41410001-52

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contÍa o poÍtadoÍ do Cadastro rle
Pessoa Jurídíca acima especificado, ficando ressalvada à; Fazenda Pública Estadual o direito de
cobrar quaisquer dívidas que veúam a ser apuradas.

Certidão emitida üa Sisterna Eletrônico de Processarnento de Dados, nos tennos do
Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n" 1.090-R, de 25 de ourubro de 2002-

Certidào emitida em O2líM,lz0lt, válida aÉ 01/07f201t-

A autenticidade deste documento podetá ser confirmada via internet por meio do
endereço www.sefaz,es.ga1lE ou ern qualquer Agência da Receita Esudual.

Vitória,02 de Abril de 2018.

Autenticaçào eletrônica: MCE2.C0B2.0D7E2

t^-l
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CÉRTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS PÀRÀ COI',I À FÀZENDA PÚBLICÀ MI]NICIPÀL
N-" OO74127 /201A

Dados do ContribuinLe
I, & L MERCÀNIIL EIREI,I - I{E
cPF/O{P.l
26 -581 .4t4/ COOI-52
Nome Fantasia:
L & L MERCÀI TIL EIRELI _ ME
CelLificamcs que, até a presente data, não existe débi.to tributário em face do
contribuinte acima especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o
direito de cobrar quaisquer dívidas que verlhatD a Eer apuradas.

PREFEITURÀ MUNI CIPÀI DE VILA
ESTÀ.DO DO ESPÍRITO SÀNTO

SECRETARIÀ DE FINÀNÇÀS

certidão:

1
À autenticidade deste documento poderá ser confirmada wj.a internet,
do end.ereço !rl,w.vi1ave1ha-es-gov.br e q,Jalquer rasura ou emenda
este docurBelito.

Certidão vá1ída até 27/O4/2OL8.
(30 dias após a data de emissão)

Àno da
Número
Código

certidão
da certidáo -------
de autentici.dade da

2 018
7 442'7
823545226A23545

Certj-dão emitida gratuitahente pela i.nternet em 28l03/2018

irtJ,l,l)aail,
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E
#^&$.H^e
CertiÍicado de Regularklade do FGTS - CRF

InscriÉol 265874 r41ooo r -5?

Razão Social: L E L HERCAITTTL EIRET-I ME

Itome Fantàsia: ES ELETRo

Endereço: P- FRAI{C:SCo VIEIRÁ FÂSSos i946 r.JlÂ ÍERREo
GUARÀPÂRI i EE / 7927511C

, MUQ!.ICÁB^ .'

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confeÍe o 
^ít- 

7,
da Ler 8.036, de 11 de màiô de 1990, certifica que, nestã data, â

empresa acima rdentificada enccntrà-se em situação regular perante o
Fundo de Garanua do Ternpo de Serviço - FGTS.

O presente CertiÍicado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
debitos !'eferentes a contribuições e,/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS-

vatidade: 221o3/zoLa a zolo zala

CeÊificação Jlúmero: 20 1803 22060656O2L21573

Ínformação obtida em O2/O4/2OLA, às 15.08:43

A utilização deste Certificado para os fins prevtstos em Lea está
condrcronada à venficaçao de autenttcidade no ete da Caixa:
www.caira.gov.br

Et§

.r3:s ..hs*!r!.cãxa.qpt.t E.1íÉesa'aÍ.-afueÇ,Fstrt.ir!lf4,ô-4--í^ftaÉsoÊÂtátrz-r ii?C"l tVA+Pússor=l r i97071ltLÂFt\rÉ=ESár'aRr:É,r=264



u3/u4lÀ)la Co.Ípíovaole de ktsi@ ê de Situação Cadashal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ContÍibuinte,

ConÍira os dados de ldentifcaÉo dâ Pessoa Jurídica e, se houveÍ quâlguer divergência, providencie .iunto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

A informação sobre o porte que consta nesle @mprovante é a declarada pelo contribuinte

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n" 1.ô34, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 03/04/2018 às 15:09:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/í

Consulta QSA / Capital Social

- i)

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDrcA

NúMERo D€ tNScRrçÁo
26.587.4ílUlxroí62

ATRIZ

coÍúPRovANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍÂ O€ ASERTURA

2Z11nO1A

NOTTE EI|PRESAFIÁI
L&A IERCA TIL LTDA

TÍTULo Do EsrÂBELEcrMENro olott€ DE FAtlrAStÂ)

ÊS ELETRO

IGO E OESCRI

- ComóÍElo Y tsrdo dê êlsúodoméslcoE ê nto3 do áudio o údêo

E oÂs aTtvtoaoEs
33.1ó-7{7 . ttanuteÍçáo c Íeplrrçrlo dc máqú1n6. lpa.elhG de reftig.r.Éo . vlifil.çáo pffâ úso indurtrial .
comarciãl
/(122-3{2 - lnataliçà, g manúqngáo dê siltômas contrais de ar condicionsdo, da v.ntilaÉo . Efrigerâçáo
47.51.2.o1 . CoBÉrcio varrilstâ orpacializado ds €quipanEÍrto! s suprimlntor de inloÍmática
47.5,a-7.01 - Comórcio varrii.L d. móvei!
/t7.636{rí - ComáÍcio vaíliista d! brinquedoa ê artigot Íecrêativoa
47.89449 . Comércio Ya ilta dr oubos não illcâdos ant dorm€ntô

CÔOI@ E OESCR'çÃO DA NAÍUREZA JURJDICÂ

200.2 - Socledade Empí6árta Llmhada

LOGRADOURO

R LUCILANDüÀ
NÚMERO

2066
COíIIPLEMENIO

CEP

29.113-7
BÂjRRqDISTT'IIO
JÂRDII DO VALE

MUNICIPIO

VILA VELHA ES

ENDEREÇoELEÍRÔNrco
LÉLTERcANTILEIRELI@GxAILcoII

IELEFONE
(3í) 3635-9íí 

' 
(3í) 3ô:16-6ü)5

ENTE FEOEFAÍIVO RES (EFR)

DATA OÂ SrrUAÇÁO CâDASTR !
,,11n016

MOÍNO OE SI-rUAÇÀO CADÀSTRAL

SITUAÇÂO ESPÊCIAL oaTA oa srruaÇIo EsPEcrA!

PORTE

E

httpr ,r,/üÁx.Ígcdia.fazenda.goy.brlPessoaJundrcâ/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Voltar

F:!f,á'ãi tárli1ê
Éà'a r'1p":tâác

1t2



§,tr.Ees I

JUNTA COMERCIAL
0C tSiAD0 D0 ESP,Rrr0 5Âf.iTC

cenloÃo srMPLIFrcADA
Certificamos que as informações abaixo @nstam dos documentos arquivados nesta Juntia
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

HoRA DA ExPEDTÇÂo.1s.47 2s cóDlco DE coNrRoLE: 0o86EE2oFA3AF E09

lir

Objeto Sooal
MANUTENCAO E REPARÁCAO DE MAOUINÂS E APAREL}IOS OE REFRIGERÁCAO E VENTILACAO PARÂ I.ISO INOT.ISTRIAL E

COMERCIAL COMERCK) VAREJSTA ESPECTALPADO D€ ELETROOOMESTICOS E EOUIPAMENTOS DE AUOIO E VIDEO COMERCIO
VAREJISTA ESPECIATIZADO DE EOUIPAI{EI{TOS E SUPRIMENTOS OE INFORUAÍICA CO ERCIO VAREJISTA DE BRINOUEDOS E
ÂRÍIGOS RECREÂTNOS COÀ'ERCIO VAREJÍSTA OE OVEIS COIIERCIO VAREJISTA DE OUTROS PR(X)UTOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE INSTALACAO E MÁNUTENCAO DE SISTEMAS CÉNÍRÁIS DE AR CONDICIONADO. OE VEIÚTILACAO E

REFRIGERÂCAO..

A aúertÊllade do píesenle óoaürÍlerúo, bem coílo o ârquivo
de fuÍma eletÍôflica podem seí veíif{ad6 no endereço

,!w'v ,!]cêes es 9ov b.'ce(634+/eb

VÍtóíâ - ES, 06 de MARCO de 2018

Paulo cezar Jufio
SEcRETARlo6ERAL

Doo-lmento Assinado poí meio digital, corÍorme lúP 2200-2 de 24l06,f2ú1, que inslitui a lnfra-Esfutuía de Chaves
Públicas Brasileira - ICP Brasil, em úgor consoante E.C no32 de 11i09f200í - Art.2o.

AÍt 1'. Fica insÉituída a lnÍÍa-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantiÍ aúenticidade,
integridade e validade lurídica dê docuÍÍentos êm bfma eletÍônica, (bs aplicações de suporte e das aplicâ@s
hatlilitadas que úilizem ceÍtiÍicados digitais, beín como a realização de transaçóes elebôniãs seguras

Nome Empíêsârial
LeA MERCÁtt TlL LTDA t E
Nâtureza Juídrca
soctEoaDE EÍ{PRESÁR!a u ÍTÂDA

Dab de lnÍcb
de Atúidade
23117kún6

Númêío de ldêntficaÉo do
Regrslro de Empresõ - NIRE(sede)
322ü 9,{6S94

CNPJ

2ô.5Sr..tía{xx}l -52

Data de ArquivarÍ!ênto do
Ato CorÉtir.dwo
zz11m1a

Endereço Completo (Logradouío, M e Complemento, Bairro, Cidade UF, CEP)
RUA FRANCISCO vlElRA PASSS, í9/16, LOJA ÍERREO, iíÂOU|çABA, GUARÂ,PARI, ES, 29215.440

Prao
INDETER INADO

Câgtal Sooal R3ím.(m,m
(cErr MIL REÂrs)
Catrtal lntegrâlrzado: R$ím.(m,m
(cEM MrL REA|S)

MrcÍoempresâ ou
EmpÍesa de Pequeno PoÍte
(ler compleíneíÍaí n"12312006 ):

MÉrGnpaesa

Situaçáo
REGTSTRO ATIVO

Stáus
x»qx.ffixxxx

Ultlmo Arquruarnenlo

Delê ZwZIE
Ato ALTEfIAçÃO

Evento{s) TRANSFORT{ACAO

Núrnero 3220í 9rloBl

Sócic/PaÍtrcDâÉo no CafÍtauEspéoe de SócidAdmni*âdor/Térmrno do Mardato

Especê de Sóoo

soclo

s@to

Administrador

ADMINISÍRADOR

40 000,m xxxxxxxxxx

Norne/CPF ou CNPJ Tâmino do
Márúãto

xxxxx»«xxLARISSA KETLEN CAíI|POS OOS SÂI'ÍTOS
1§.125 59

ÂTfRÁNIO DOS SANTOS FERREÍRÂ
1.375.31í72

PartcpaÇâ) no
caÊtâ(RS)

60 0@.m

P4lina: m1/001
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀTÀIHISTÀS

NOMC: L & L MERCÀNTI L EIRELI - ME
(MÀTRrZ E FILTAIS) CNpJ: 25.587.4]^4/OOOL-52

Certidão n" : 139620635/2ü-j
Expedição: 06/11/2o!7 , às 10:34:42
Validade: O4/O5/2OLB - 180 (cenE.o e oitenta) dias. contados da data
de sua expediÇão.

Certlfica-se que IJ & L fiíERCÀNTIL EIRELÍ - üB
(llÀTBIZ E FILIÀIS), inscriLo (a) no CNPJ sob o n'

26-5A7 -414/OOOI-52, NÃO CoNSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art . 642-A da ConsolidaÇão das Leís do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" !2-44O, de 7 de julho de 20i1, e
na ResoIução Àdmj-nistrativa n" L4'lo/2oLL do Tribunal superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEanEes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesLa a empresa em relação
a todos os seus estabelec imentos , agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à werificação de sua
autenLicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (ht.tp: / /www. tst. ju6.br) .

Certidão emitida gratuitament.e .

TNFORXÀçÃO íPORTÀIÍrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quant.o às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os previdenciários, a honoráríos, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos det.erminados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabal,ho ou Comissão de Conciliação Prévia.



F'r?
L&A MERCANTIL LTDA
CÍ{PJ 26.587./íí/í10001-52 lE 0832,t{lí0í
RUA LT.,CILÀNT)íA 2í}66 JARDIM t)o VAI-E - V!I-A VELHAíES CEP 29.113.754
TEL (27)3í 80{'584 (27}99664$003
E{mi:lelÍreÍcantileireli@qmail.com, llcomercial0l @]ahoo.com

ANEXO 06

DECLARAçÃO

DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGAO ELETRONICO NO í3120í8

A empresa L&A Mercantil LTDA-ME CNPJ/MF N'26.587.41410001-52, sediada
Rua: Lucilandia No 2066, baino Jardim do Vale, Vila Velha-ES, Dedaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menorês de 18 (dezoito) anos em
tÍâbalho notumo, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14 (quatoÍzê) anos, em
obsêNância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

Vila VeÍha (ES), 04 de Abril de 2018

It

\ i.i\ , t / .".1 .

!t.i,.n 1(4:n: )' 7u'tt..,,

Larissa Ketlen Campos dos Santos
Representiante Legal
RG MG í9147-539
cPF í38.í2s.226-s9

Vasu 4t4firlrlt.íil
I-EA MERCAiIIII LTDA.ME

RuaLuci!ándia, n.2066

I tsür'o Jardio do Vale _ CEp: 29.11j.754 .
L - vilAvEilrÁ-ES J

,/ -.: t
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L&A ERcArúÍrL LTDA iJr
cÍ{PJ 26.587.4í a/000 t §2 rE 08324{'í 0í
RUA LtrctúNuA 2066 JARot Do VALE - vtLÂ VELHAÍES cEp 29.i í 3-254
TEL (27)3rE{r-{X'64 (27r9966ir-6o03
E-ma i: le lrne rc a n tr le r re, r@q Íná il com ,, llcomercial0l @)ahoo c o..n

ANEXO 04

DEG|-ARAçÃO DE TDONETDADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO í312018

Declaramos paÍa os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 1 3/20í 8, instaurado por este
municlpio, que não estamos impêdidos de licitar ou contriatar com a
Adminisúação Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presente

Vila Velha (ES), 04 de Abril de 2018

i- f.,,r; ;, (:hn : í\br\/I

Larissa Keten Campos dos Santos
Representantê Legal
RG MG 19147-539
cPF 138.125.226-59

lzo sol414/oool-5zl
L&A MERCAI.ITI L LT'A.I,] E

Rua Luciiindia, :' lú i i
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L&Â ERCANTIL LTDA
CNPJ 26.587.aílUfln1 §2 lÉ 08324i01 01
RUA LTJCTúNIXÂ 2066 JARDI DO VALE -VILA VELHAíES CEP 23.113-754
TEL (27)3í 80{56/r (27}9o66a61r03
E-mâ i: le lorc rc a nti le i relt@O mail.com, Ilcomercral0l@vahoo.cor.

ANEXO 05

DECLARAçÃO

DE INEXISTÊNCA DE FATOS IiIPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N' 1 3'20í 8

A empresa L&A Mercantil LTDA-ME CNPJ/MF N" 26.587.41410001-52, sediada
Rua: Lucilandia No 2066, bairro Jardim do Vale, Vila Velha-ES, Declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sue
habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar
oconências posteriores.

Mla Velha (ES), 04 de Abril de 2018

{^ u^ t( vt, 
"'fo 

)' fli'
Larissa KeUen Campos dos Sântos
Representante Legal
RG MG 19147-539
cPF 138.125.226-59

lzo sul414/üooi.52j
t&A MERCANTIL LTDA.ME

Roa Lucilândia, n.l0óó
Búm Jrdio do Vate - CEp: 29. I l3-i5t I
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L&A MERCAITIL LTDÀ
C PJ 26.587.aí'ú00O152 lE O8324lrífi
RUA LIJCILÀNTXA 2066 JARDIiI DO VALE - VILA VELHAIES CEP 29,í 13.75,7
TEL (27)sí 80{58a (271996645{103
E-írai:le lrnerc a nh lêireli(Ao ma il. com , tlcomercral0l @vahoo.c om

ANEXO 07

DECr-ARAÇÃO

DE NAO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO í312018

A empresa L&A Mercantil LTDA-ME, inscnta no CNPJ no 26.587.4'l4l0OO1-52, Wr
internÉJio de seu representante legal a Sra. Larissa Ketlen Campos dos Santos,
portadora da Carteira de ldentidade no MG 19.147-539 e clo inscrito no CPF no

138.125.226-59, DECLARA, para efeito de participaÉo no processo licitatório
PREGÃO ELETRÔNICO No í3/20í8, da Prefeitura Munícipal de Nova Santa
Bárbara, que não mantém em seu guadro societário ou emprega cÔnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, queÍ sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo
e de assessoramento, de rnembros ou servidores vinculados ao Departamento de
Finanças, Compras e Licita@es do Município de Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara,

Vila Velha (ES), 04 de Abril cle 2018
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Larissa Ketlen Campos dos Santos
Representante Legal
RG MG 19147-539
cPF 138.125.226-59

í*rii;r 
tk.'un (,r,,;)i,rtq

lTo sgi 414iocro1'521

L&A MERCANTIL LTCA'ME

Rua Lucilàndia, u' 206ó

B: ir:o Jardim do Vale - CEPr 29 1I3'l5J i

iiIA VE:]IÂ. ES



27n3ni1A

I

Emissào de C€íliláo Negátiva

ffiH
PODÉR JUDICTÂRIO

TRIzuML DE JUSTIçA Do ESTAM DO ESPÍRTTO SAI.ÍÍO
R Des. Hün€ío Mafra, 6O Erseada do §:á, yÍtoíia - ES I CEP: 29.05G275 | Tel: (24 333+20m.

CERTIDAO NEGATTVA DE PRIMEIRA INSTANCIA
NATUREZA pE RECUPERAçÃO JUDICIAL E EXTRAIUDICI T (FALÊÍ{CrA E

coNcoRpATA)
Dadc da Cêrü'dão

Raáo Social: L&A MERCANTIL LTDA -ME
CnPJr 26.587.414/0m1-52

DÊta de ErQediÉor 27lü3l201g ll:28:8 VâLdade:
l{o da C€ítidão: , 2Ol6W:2!r9 *
-- EI{DEnEçO --

30 DIÂS

HúnicjÍÍo:
Logradoarrol

Co.nplemento:
-- colíTATo -

VILA VELHA

RUA LTJCILANDI,A

- titÃo wrurutuoo -

JÁRDIM DO

2066

29,173-754

BaaÍrD:

Ílúmcro:
CEP:

-{

Emaal: ucor"rERclÁLo1 @YAHOO.COT.í Tclcíooe Firo: (27) 31erc584
Têlcfone CduttÍ: (27) gffiffi/J.3

CÉRTIFICâ que, con$ltando a base de dadG do Sstema de G€ÍenciameÍto de hocessc do PodeÍ ludijário do Estado do
Es{írito Santo (E-lud, SIEP, PROJUDI e PJe) aÉ a feseflte dàtâ e horà, ADA CO SfA cmtra o solicitante .

ObsêÍvaçõ€s

a. CeÍtidão epedÍda gratuiwnente ats-aves dã InteÍnet;
b. Os dados do(a) solcibnte acjÍna informadc são de gla responsd*lirde, dã€ndo a titulriJade ser orferida peb

interessado qou de*imEírio;
c O pram de \rôlidade desb cerüdão é de 30 (binta) di6, cmtadG da data da ogetÍqáo, canÍurne dispGto m art. 352

do Codigo de NoÍmas da Coregedoria Gerd da lustÇ. lpc e<<e dah seii necessánt a eÍnissão de uma not/a
certi«liío;

d. A arteflücirade desta cÊÍtidão podsrí s€r drfiÍnada na çrágina rb Tribunal de lustÍF do Esbdo do Esfúrito Sanb -
wrrw.tÍ=ius.k -, L@rdo o rÍimeío dà ceítirão acimâ ir€Ítifid;

e. Em rel@ õ cünaÍ@s da erHrrcia espêcid (vltoria/úb veha/Gdacica/SerraMaru). as açõ€s de: exeqdo fis(2l
estadual, Fàl&da e Íeorperação iúi(jal, e auditoÍia militar, tràmibm, ap€nas, rn jgízo de Vrtoria;

f. As açõ€s de natr,treza cível abrangern incürsine aquelas que b-anútam nas lrarõ de Órfiios e fucesões $uteh,
Curdteh, InteídiÉo,,..), ExeorÉo Fiscl e Ereoção ffiimonial (oüserEdo o item ê);

q. As a@ de nãbjrEa cÍiminal abràíEern, denBe oJtras: ó de exeGJÍão penal e de auditoria míibr e de juizados

especiab úiminais;
h. As matéíias atinentes as varas de farnlia e inÉncb e jwenude são objtto de certidão e+ectr<a;
i. A bas€ de dados do sistema de gereÍrbnlento pÍGessjal (E-lud, SIEP, PROIUDI, Ple e S€gunda Instância) contán o

regisüo de bdos os prmessm distribuíde no Poder Judiciário do Estado do Esdrito santo.

htFsJ,/sistemas.qes jus.bÍ/cêfidáonegaf rs.srehásrceílíIaoTCERTIDAOIMPRESSAO.ón?CFID=1O1ú2iÍj,&CfiOl<Et1=ÍT259212 1t1
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DESTINATARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222 _CENTRO

NOVA SANTA BARBARA - PR

cEP - 86250-000. -

A/C

EIÁINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS
PREGÃO ELETRÔNIC O 1 312018
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DS MEIIIGA

Proposta Financerra

Empresa: DS Medica Distribuidora e Serviços Ltda - ME
Nome Fantasia: DS Médica
Endereço: Av. Panamericana, n" 160 - Parque da Matriz - Cachoeirinha - RS
CEP: 94950-330
CNPJ: 14.720.688/0001-99 Inscriçâo Estadual: 17710194395
Fones: (51) 3470.4361
Bancos:
Banco Bradesco Ag.: 1979-8 Conta: 0003lll-9

,\efeitura Municipal de Nova Santa Biírbara

^.ova Santa Bárbara - PR

hezados Seúores:
Estamos fornecendo nossa proposta financeta, acatando todas as exrgências editalícias e

especificações técnicas descritivas solicitadas, referentes ao Edital tipo Pregão Eletrônico l3/201E, para
aquisição dos segurntes equipamentos:

Objeto da licitagão:

Aquisiçáo de equipamentos hospitalares, informática, móveis e oufos, para a SMS

VAIÍ)B.FINAL:

Loúc 13 - Iúcn 01 - Cerro pcn nrúcrirl dc linpczr

EE polipropileno, , com balde.espremedor, kit mopls líquido e pó, placa sinâlizadora ê pá, saco dê vinil.-]oUIPÂMENTo 
ATENDE A ToDAS AS ESPEcIFIcAçÓES EXIGIDAS EM ÊOITAL.

Marca: JSN
Modelo: W 3

I

Unid Quant.Totâl Valor Unitário (R$) Valor Total (RS)

Un 0l R$ 867,00 R$ 867,00

(oitocentos e sessenta e sete reais)
*** * **** r.* í. * *rt *rt * * * r. J. r.* * * r. * * * !tr.* í. ***** r.*:t * * **r.:t*** *** * * J. * J. **** ****:t** * ** * r. * * * * * * **** * * * * **

(

Lotr 16 - IEr 0l - Conprtrcor OüoúotóSbo

Capacidade 100 litros, deslocamento 283 litros popr minuto, potência 2 HP, ruído 82 DCB, à óleo, demais
especiÍicações cfe edital.

O EOUIPAMÉNTO ATENDE À TODAS AS ESPECIFTCAÇÔES EXIGIDAS EM EDITAL.

Marca: Pressure
Modelo: ONP l0/f00

Unid Quânt.Totâl Valor Unitário (R$) valor Torâl (R$)
Un 0l R$ r 599,00 R$ r 599,00

(hum mil quinhentos e noventa e nove reais)
** ****** *rrt** 'l 

** ***l t** *** ****** ****** * ***,rr**t*** rt* * ** * ** J.*rt* ***** *** t* *** **t** ***t** **:l*



J

2

Inúc l7- Ibm 0l - Comlxtsor OdoúolóSico

Capacidade 100 litros, deslocamento 283 litros popr minuto, potência 2 HP, ruído 82 DCB, à óleo, demais
especifi cações cfe edital.

o EoUtPAMENTO ATENDE À TODAS AS ESPECTFTCAÇÔES EXtGtDAS EM EDTTAL.

Marca: Pressure
Modelo: Ol\P 10/100

Unid uant Total Valor Unitário R$ Yalor Total R$)
Un 0l RS 1 s99,00

(hum mil quinhentos e novente e nove reais)

LeZ!- IúGL 0l - Fobpolircrirrdor

atopolimerizador de resinas com fio, demais especificações cfe edital

O EQUIPAMENTO ATENDE A ÍODAS AS ESPECIFICAÇÔES EXIGIDAS EM EDITAL,

Marca: Microdont
Modelo: BS

R$ L599,00

** * * * *** ****** ** t * *rl ****** **t******* ** i****** ***** ***** ** * ******* tr * * * * * ** **** * *** * *** r. ** *

Unid QuantTotal Valor Unitário (RS) Valor Total (R$)

Un 0l Rs 299,00 R§ 299,00
(duzentos e noYentâ e nove reais)

*:t ** * * * r. J. rr **rr* *:t*** * i **** * * * i*** * ** *i **** * * í ** * J. * * * * *r. ** *** * r. * J. * *** * * rt ** ***:t rr rt rr:t * i**** r. ** *

Loúr 2t - ItD 0f - MicÍ!.cópio LtborúrLl

Básico, binocular, ocular 10x16, demais especificações cfe edital.

O EQUIPAMENTO ATENDE À TOOAS AS ESPECIFICAÇÔES EXIGIDAS EM EOITAL

Marca: Ilab
Modelo: Bio 1600 Y

Quant Total Valor Unitário (R$) Valor Toral (R$)
0l RS 1 800,00 R$ 1.800,00Un

* r. r. * ** * * *:t*** * * ***** **t*** *** * ti *****:t **rt**rt **** * * ** *,r * J. * * ** * J. ** * * ** * ****tt J.*rt * * * * * ** *r. ****
(hum mil e oitocetrtos reâis)

VAIÍ)RTOTALDAPIOFOSTA-- ---.R$6.lófp0 i't)
(scb Dil cc[to c s§lcntr c qrrtro rcri§)
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Obs.: Declaramos que, nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer naturezá,
incidentes sobre os equipamentos ofertados, inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas,
benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e de materiais e transportg constituindo, a qualquer
título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeiúa entrega dos equipamentos,

Obs,: Declaramos que somos Assistência Técnica dos equipamentos por nós ofertados e que dispomos de
peças originais, caso hajâ necessidade.

- razo de validade da proposta... ..........Cfe Edital
Prazo de entrega,...,.................... ...........Cfe Edital
Prazo de Pagamento........ ......................Cfe Edital
Prazo de garantia---...-.--........ ..........Cfe Edital
Frete.........--.-.. ............Gratuito

Assistência Técnica Permanente prestadâ pela nossa empresa.

Sem mais, Att

lill20.688o0015il'' 
,.*ET:à'ü..'§rür*^

uJ:iffiffiH&'il

Cachoeirinha, 04 de abril de 2018

DSMédica-D uidora e Senriços Ltda
Av. Panamericana, n" 160 Parque da Matriz - Cachoeirinha - RS

Fones: (51) 3470436 Vendas e Assistência Tecnica
un u.rls med ica.co m.br - h u m berto'4 ds med ica.co nr.br

Assistêncir Tecnfur Autorizrdi Multimercrs
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PROCURACAO

ATRAVES DO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULARDE MANDATO

OUTORGANTE: DS N{ÉDICÀ DISTRIBUIDORA E SER}'IÇOS LTDA ME CNPJ N'
L t . t Lv-\rootvvv t- 77, sI!ua/av. r i/llZilttçttva,Ja tt ll.)v, uarllo. ralqu(i un Ivlaturz, wÉÍ. r*.>)v-J)v,
ci lode: Cachoermha, Estado: RS

Nomeia e constitui como seu procwador o Sr.,

OUTORGADO Jomar Brag4 Brasileiro, Casado, Vcndedor, RG n' 906116ó642, CPF n'
f.{r.r.r\rôU /a71!r, ,r I rvvr dY. .'vJ' lulrG J, u.ull\r.

São Vicente de Paulo, CEP: 94.910-170, cidade: Cachoeirinhq Estado: RS.

Outorgando-lhe amplos gerais e ilimitados poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste

mândato, bem como para o foro em geral, conforrne estabelecido no artigo 38 do código de

processo civr1, para que possam assim realizar todos os atos que forern necessários ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, assinar todos os documentos e propostas, apÍesentar impugnações,

reclarnações, enfim todos os atos ineÍentes ao certame licitatório. adquirir e retiraÍ documentos
perante qualquer órgão do Instituto Nacional de Segrrridade Social (INSS) ou outras enüdades
governamentais de repartigões públicas federais, Estaduais e Municipais tâmbém jutrto a

patrcúares ou empresas privadas.

Dando rudo por bom e valioso, cessando os efeitos dese a partir da revogaçâo, sem data definida.

Cid,,le: Cachoeirinh4 LIF.: RS

Data: 09 de Mfrço de 201E.

t

ri.tzo.oaaloool-99-l
r IS MEDICA DISTRIBUIDORA

E SERVIÇOS LTDA.

^V. 
PANAMERICANA, NO 1@
PARQUE DA MATRIZ

cEP 94.950-330

CACHOÉIRINHA ' R5
12.o r+pI

JORGE TVONI DOS SANTOS

DS MÉDICA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAME

CNPJ: 14.720.688/0001-90
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, 
TERCEIRA ALTERACÀO CONTRATUAL

DS lrErlICA DISTRTBI TDORÁ E SERVrÇO.S LTDA-ME
. __,.c cllPJ/llÍF 14.720.688fl00r-99

.r..:;,'_

DEISE FáBIANE LOPES PEREIRA, brasiteirq solteira, maior, nascida em
ni ,J.l i980, empresária, portâdora da cedula de identidade n' 1087382584 expedida p/SSP/RS e
ix.*ría no CPF sob n" 001.384.700-73, residente e domiciliada na Av. Panamericana no 172, Parque da
1íatriz- Cep 94.950-330, na cidade de Cachoeirirha-RS

,(,,

.-\,/
DAI\IEL GUSTAVO DUARTE PEREIRÀ brasileiro, solteiro, maior, empreúrio,

nascido em 1010111992 portador da CNH n'04947162480 expedido p/DETRAN/RS em22l06t207l e

i.oscrito no CPF sob o n" 027.836.530-28 residente e domici.liado na Av, Panamericana no 172, Pmque
da Matria Cep. 94.950-330, na cidade de Cachoeirinha/RS.

Sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denomilação social de
*DS MÉDICÀ DISTRIBIIIDORA E SERVIÇOS LTDA-ME',, com s€us atos con§titurivos
alquivados na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o n" 43207564782 em .lata de
30111/2011, cadastradâ no CNPJ/MF sob o no 14.720.688/0001-99, estabelecida na Av. Panamericana
no 160, Parque da Matriz, Cep 94.950-330. na cidade de Cachoeirinha-RS, Resolvem alterar
§ovamente o seu instrumento de Cooqaro Social. mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIR{:

Que a ,sociedade altera o sêu ramo de atividades para o de ..COÀIÉRCIO

ATACADISTA DE MÂQTiINAS, APARELEOS E EQUIPA]VÍDNTOS PARÂ USO ODONTO-
MÉDICO-EOSPITALAR; PARTES E PDÇAS, COIVIERCIO ATÂCADISTA DE
INSTRI,]MENTOS E N,LC,TERIAIS PARA USO MEDICO, CIRI,]RGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS, CO}ÍIíRCIO VAREIISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS,
corúERcto ÁTACADTSTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÀNUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE EQUIP.{MENTOS N,ÚDICOS, ODONTOTóCTCOS, HOSPITALÂRES,
LABORÀiORIAIS E DE IRRÂDIAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQINPAMENTOS
DE IIqFORTITITICA. COMÉRCIO ÂTÂCADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
COLCHOÂRIA, COITÍERCIO ATACADISTÂ DE COMPÓNENTES ELETRÔNICOS E
EQUIPAMENTOS DE TELEFOhIIÂ E CO}IT\-ICAÇÃO, COTdRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS DE I{IGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COITMR,CIO VARE"IISTA DE
PRODfTIOS S^Aj\-EANTES DOMISS-{iTI-ARIOS' COMERCIO ATACADISTA DE
APARELIIOS ELETRÔMCO§ DE fSO PESSOÂL E DOMÉ}STICO, CONd,RCIO
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOME§TICO E
.{LUGITEL DE EQTTPAMEI{TOS CIE§TÍFICOS, I\dDICOS E IIOSPITALARES, SEM
OPERADOR".

c'ar
-')

W
FAC - Fernandes Assessoria Contábil

Rua Lindóia no I6, Sala 102, Cachoeirinha./RS
Email: fac.contabilíDlotmail.çqnq, Fone: 3M I .5661@:

Pâgina ll4
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551
CNPJ/MF 14. 720.68tt0001-D

DEISE FABIÂÀ{E LOPES PEREIRÀ brasileirg solteira, maioÍ, nascida em
0liMl1980, empresári4 portadora da cdula de identidade n" 1087382584 expedida p/SSP/RS e
inscrita no CPF sob n' 001.384.700-73, Íesi6sate 6 dsmiçiliâ{ta oa Av. Pnnamericana no 172, Parque da
Matriz Cep 94.950-330, na cidade de Cachoeirhha-RS

DANIEL GUSTAVO DUARTE PEREIRÀ brasileirc, solteirc, maior, empresário,
nascido em 1010111992 portador da CNH n" M947162480 expedido IDETRÁN/RS em22106D011 e
inscrito no CPF sob o no 027.836.530-28 residente e domiciliado na Av. Panamericana n' 172, Parque
da Matriz, Cep. 94.950-330, na cidade de Cachoeiriúa/RS.

Sócios componentes da Sociedade Limitada que glÍa sob a denominaçâo social de

"DS Àd,DICA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDÂ-ME', com seus atos constitutivos
arqúvados na MM Jrmta Comercial do Rio Grande do Sul sob o no 43207564782 em data de
30/I l20l I, cadastrada no CNPJ^,IF sob o no 14.720.688/0001-99, estabelecida na Av. Panamericana
no 160, Parque da ManlZ Cep 94.950-330, na cidade de Cachoeirinha-RS, Resolvem, alterar o seu
instrumento de contrato social" media[te as seguinrcs cláusulas e condi@

PRIMEIRA: DA DENO)tr:iAÇAO SOCIAL E SEDE

A denominação social da Sociedade é ..DS IId,DICA DISTRIBIJIDORA E
SERVIÇOS LTDA-ME , e o endereço de sua sede é na Av. Panamericana no 160, Parque da Matiz
Cep 94.950-330, na cidade de Cachoeirbha-RS.

SEGLNDÁ: IX)RÀMO DE ATMDADES

CONSOLIDÁCÃO -. :.- ! : : -

Ds rdDrcA Drsrnnffi-núrçob Liua-un

O rar.s de atividades da sociedade e o de 'COMIíIRCIO ATACADISTA DE
r, í,QUNAS, APAR.ELHOS E EQTIIPÀME\TOS PARÂ USO ODONTGN{ÉDICO-
HOSPITAIÁR; P.{RTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRT'MENTOS E
}ÍÂTERIÂIS PAR{ USO ITdDICO, CM.ÚRGICO, HOSPMAI,IIR E DE LÂBORÁTÓruOS,
COI\,ÍERCIO !"{REJI§TA DE ARTIGOS }IEDICOS E ORTOPEI}ICOS, CO]TdRCIO
ATACADTSTA DE PRODUTO.S ODOhTOLÓGICOS, MÁNUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE
EQUTPAMENTOS }ÍEDICOü ODONTOLÓGICOS, EOSPITAIáRES, I.ÀBORÂTORIÂIS E,

DE IRRÂDIAÇÁO, COTTÉNCTO ATACÂDISTÀ DE EQTIIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
COMÉRCIO ATAC.{DISTA I}E MÓ!'EIS E ÂRTIGOS DE COLüIOÂRIÀ CON'TERCIO
.â,TACADISTA DE COMPÓNENTES FÍ FTRÔ\ICOS E F4IIPÂMEI{TOS DE TELEFONIA
E COMT'NICAÇÃO. CONGRCIO ATAC.$ISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA
E CONSERVAçÃO. COMÉRCIO V.{REJISTA DE PRODUIOS SAI{EAI§TES
DO\flSSÀNTTÁRIOS, COIdRCIO ÂT.{C.{DISTA DE APARELEOS ELETRÔI\iICOS DE
USO PESSOAL E DOTdSTICO, CO}ÚRCIO ÂTACADISTA DE EQUIPAMENTOS

FAC - Fernandes Ássessoria Contábil
Rua Lindóia no 16, Sala 102, Cachoeiriúa;RS

Email: fac.contabiltâhomai l.com. Fone: 3 04 I .566 I
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ELÉTRrcos DE uso pESsoAL E DoMÉsrrüo-.E- ÂLUctrEr-'.pr-Beupalr,m
ómrrrhcos, twÉ»Icos B HosprrALAREs, sie,u bprnn»on". Yf§

TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

Que o capital social ila sociedade que é de RrS 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
reais), totalmeote subscrito e integralizado aoteriormente pelos sócios em Moeda Corrente Nacional e
diüdido em 250,0fi) (duzentas e cinqüenta mil) quotas de valor nominal de Fi'J$ 1,00 (um real) cada,
ficani distribúdo entre os sócios, da seguinte forma:

a) DEISE FABIAI\IE LOPES PEREIRÀ prticipa com R$ 247.500,00 (duzentos e

quarentâ e sete mil e quinhentos reais), correspondente a 247 .5N (duzentos e qur€nta e sete mil e

quinhenas) quotas do capial social total da socidade.

b) DANIEL GUSTAVO DUARTE PEREIRÁ" participa com R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais), conespondente a 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas do cepital social total da
sociedade..

OUARTA: DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos
respondem solidariemente pela integralização do Capital Social.

OUINTA: DADTR{Ç.io E rNÍcro DÂs ATfvIDADEs

Â duração da sociaiade é por tempo indeterminado e o início de suas
aüüdades foi no dia 05/1201 l.

SEXTA: DA .ADMIMSTRAÇÃO SOCIAL

§ {rtminisn:açio Social, bem como a representação judicial ou extaiudicial da
sociedade cabení a socia. DFrsE FABIAI{E LOPES PEREIRÀ o qual isoladamente adminisuzni
com amplos e gerais pcderes a sociedade, podendo assinar todos os docurrentos que se fizerem
nec€ssários ao bom e §,ei cutnprimento de suas atribüções, ficedc.lh€q porÉ,m vedado o uso ü
denominação social em arais, favores ou garantias alheias aos objetivos sociais, Conforme artigos 997,
VI: 1.013,1.015 e iiól CCr02.

SÉTIMA: DAS CO\-DI çoEs GERAIS

I) Para sus despesas paniculares, o(s) sóci(s)-gerent{s) com atiüdade na
emprcsa, percebení 1ãor uma importância mensai flxâ, a titulo de pr6labore, a ser fixado de com',m
acordo ente os coü$as. respeimdo-se os limites permiüdos pela legisla4ão do lmposto de Renda em
-''igor.

2) A morte ou retirada de qualquer um dos sócios não importará na dissolução
da sociedade, podendo a me$na ter continüdade mediante ingresso de herdeiro legal do sócio
àerido, ou na aqüsição de cotas do sócio rÊtirane. Não havendo interesse dcstes, a sociedade sení
aur-omaticamente dissolriia-

<-?' FAC - Fernandes Assessoria Contábil
Rua Lindóia no 16, Sala 102, CaúoeirinhalRS

Email: fac.contabil@hotuail.com. Fone: 304 1.5661
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553
3) O sócio que desejar Í€tirzr-se da bctiedàde ieveá dar um aüso pÉvio por

escrito nunca inferior a sesscnta dias, e nesrc periodo a cota do sócio retirante sená oferccida
prefeÍenci,lmente ao outso sócio. Não havendo irterÊsse deste neste período, podení a cota ser
negociada com terceiros.

4) Que anualmente, em 31 de dezembro seÉ levaotado um balanço geral.

Quanto aos luoros apurados, sêÍão distribúdos aos sócios na propoÍção de suas cotas ou levado à conta
especial para futura destinação, bem como se houva prejüzos, serão suportados pelos socios ou
ficarão em suspenso para firtura anortização.

5) Os administradores declaran; sob as Peoas da I,ei, de que não estiio
impedidos de exercer a administração da sociedade, por ki especial ou em virtude de condenação
criminal ou por se encontarem sob os efeitos del4 a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicosl ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão,
peculato, ou contra a economia popuiar, conka o sistcma financeiro nacional, contra normss de dêfesa
da concorrênci4 conta ,§ relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (aÉ 1.011, § l',
ccnooz).

O Os socios elegem o foro da Comarca de Cachoeirinha-RS para dirimir
quaisquer dúüdas relativas ao presente instrumento.

OITAVA:

Tqna-se sem efeito o contido nos instrumentos anterior€s a esrc, já regisbados pela
Junta Comercial, prevalecendo somente o que aqui ficou expresso.

E por assim estaÍem justos e mntratados, assinam o g€sente instrumento lavrado em
03 (tês) vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de 02 (duas) testemrmhâs que a tudo
presenclaram.

TABEUOÀÚâXO DE NOTAS DE CACHOEIRINHA
^Í 

Gâr. 
^rapro 

G.rr-. lo5 - B.ir rtêróf.lE - C.clEl.lnrÉ - Rs
Fd.(a'r) sarG2ailo - Enll:a.b.lld.rod-..à-lrrilr.aEDn.s

lrârla Rêsha de Tolêdo - Tâbêtiã
auÍE rrc çÃo
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Cachoeirinhâ,20 de Maio de 2015.

Deise F Iopcs Pereira

Pereira

,)§;:,'

TESTEMI.JNHAS:

da Silva Boi-iink
RG 9072645519 E\-Dedida P/SSP-RS

T.

RG 60612s6
Femandes Claudino
7ól ExpeCiJa P/SSP-RS
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O TI.{R'f A ÀÉÊ KÂdÂA€IDÁTIRA-TUA L

Ds MEDTcA úr§riieúrno-nl r íriViçoS ttoe-vr
cNPJ/NtF I4.720.ó8E/000 r -99

DEÍSE FABIANII LOPES PEREIRA, brasileira, soltcira, maior. nascida em
01,'04/1980. enrpresária. ponadora da cedula de idenlidade n" 1087382584 expedida p/SSP,/RS e inscrita
no í-Pí:sob n" 001 384.700-71. residente c domiciliada na Av. Panamericana n" 172, Parque da Matriz,
('cp 94.950--i30, na cidadc de Cachoeirinha-RS

DANIEL GL-S'f.{\'O DUARTE PERD,IRA, brasilciro, soltciro. maior. empresário.
nascido ent l(l/01;l9s: portador da CNH n" 04947162480 expedido p/I)ETR{N/RS em 22i06/201I c
irr.criltr rr.' C PF soh o n'' o2 7.8lír. 5l0- l8 rcsident!- e domic iliado na r\r . Panamericana n' I 72, Parque da
\tatrrz. Cep. iX 950-,1i0, na çidade de Cachoe irinha,,RS.

Sricros componentcs da Socicdade l-imitada quc gira sob a denominaçào srrcial dc "DS
MÉDl(-Â DISTRIBUIDORA E SEITVIÇOS LTDA-ME-, com seus aros consrirurivos ruquivados na
§í l!'í Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o n'432075ó4782 em data de -10/l l;201 l, cada-strada no
(-NPJr\'Íl'sr.rh o n" lJ.7l0.ó88/0001-99. esrabclecida na Ar. Panamericana n" ló0. Parque da lv{atriz. Cep
9+ 950-310- na cidade de Cachociri nlra-RS. Resolvem alterar novamcnte o :;eu instnunento de C'ontrato
Soci.rl. mcdiante as seguinles cláusulas e condições:

PRI I!1EI RA:

Quc c admitido na sociedadc o novo sócio IIIARCOS DA ROSA PAVIANI. brasileiro.
strlrerro. muior. c-nrprcsário, nascido em 05/02/1990. ponador da CNII n' 056E9173716 cx1^-dido
p DF IR-{N RS enr 16.06.'1014 r: inscnto no CI»l sob r-r n" 02 1.900.O40-98. rcsidentc e domicilia.lo na

..\r. I)anamericana n" I 71, I'arque da illatriz. Cep. 94.950-330. na Cidade de ('achoeirinhai RS

SE(i T I\ DÂ:

Que retiraÍn-se da srrciedade os socios DEISE FABIANE I.OPES PEREIRA c

DANIEL GUs'l'AvO DLIARTE PEIfElR4.. já qualiticados. vcrrdcndo e tr:rnsferinrlo nesÍc ato a

torali'ladc dc suils participação que é de RS 250,000,00 (duzcnlos e cinqüenra rnil rcais). do capital stxial
total da cmpresa bcm como os direitos sohre a mesma. ao sócio ingress.ulte MARCOS DA ROSA
P^\'lANl. ta:nMrn já qualiticado. pclo qual .lá total e irrevogár'el quitaçào à sociedade c

indiVrdualmcntc a,r rclcrido sócio ingrcssantc.

() administrador dcclara, sob as p€n:Ls da Lei, de que nao esta impcdido de cxercer a
administração da sociedade. por Lei especial, ou cm virtude de condenação criminal, ou f,or se

cncontrarenl sob os el'eitos dela. a pcna quc vede, ainda que temporariaÍnentc. o acesso a cargos públicos,
ou;rur crinrc Íalimcntar. de preraricação. pcita ou subomo- peculato. ou contra a econotr]ia Jxrpular-
c()nlra r) sislcma financeiro nacional. conlra normis dc defesa
consi)nrr), lI I'ública ou propriedai.le . (an. L0l l. 

"s 
1", CCr'2002).

da concorrência. ntra as relaçõcs dc-

ljAC - Fernandes Assessoria Contábil
Rua Lind(ira n" 16. Sala I 0 I . Cachoe iÍinhrRs

Fnrail alcr,a taceonlrbilrs.c irrr. br, Fone: lo.1I.5661
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I'ERCEIRÁ:

Que o eapital social da soeiedade e de RS 15O.000,00 (duzentos e cinquenra nril reais)-
totalmcnte rntegralizado anteÍiomlentc pclos sócios em lVíoeda Corrente Nacional, e dividido em 250.0O0
(duzcntos c cinqücnta mill quotas de valor nominal de R§ 1,00 (um real) cada. llcará distribuido entrc os
nlesmos. rla scguinte Íbrma;

a) MÀRCOS DA ROSA PAVlAItil, paíicipa com R$ 250.000,00 (duzentos e
cin<luenta rnrl reais). correspondente a )()07o (cem poÍ cento) do capital social total sendo R§ 247.50O.OO
(duzenlos ( quarcntâ c sctc nril e quinhcntos rcais) da sócia retiÍan(e DEISE FABIANE LOPES
PITREIRA e RS 1.500,00 (dois nril e quinhentos reais) do sócio rctirante DANlEl, GUS'IAVO
DUARTF] PER}]IRA.

OUARTA:

Â Âdrninistração So,cial. bem como tt represcntação judicial ou cxtrajudicial da
:rrcicdade cub<rá ao srlcio, \IARCOS DA ROSA PAVIANI, o qual isoladamente administrará corn
irnrnlos !- gcrais podcres a sociedadc. podendo assinar todos os documenlos que se Íizcrem ncccssÍir>s ao
tronr c Íiel eunrprirnento de suas atribuiçôes. ticando-lhes, porém vedado o uso da denominaçào social ern
a.r'ais. làvores ou garant i.rs alheia-s aos objetivos sociais, Conforme aíigos 997. Vl: 1.013,1. 015 e I064
CC,02

OLI\TA:

Que a-s demais cláusula:; do contrato social e posteriores alterações que não forcm
altcrada-s por t-orça do pres€nte inslrumento. continuzun em pleno f igoÍ.

E por a-ssim esliucnr -iustos c cüntratados, assinarn o presente instrumentu lavrado em 03
(três) \'ias de igual teor e forma, juntamcnte c na pÍes€nça de 02 (drtâ.) testemunhas quc a tudo
prcscnciaram.

Cachoeirinha. 27 de Setembro de l0l ó

TESTEIlT U NHAS:

iiilr Boij inlr

r§"
Lt)', ç lt

( Marcos da Ro*r Paviani
R(i 907:ó.15519 xpedirla P./SSP-RS

ro c llaudino
RC 6061256761 Expcdida P. SSP-RS

Deise Fabiane ope

!^)
l- l.zr"t i-

s Pereira

lc ,LlS tavo l)uaíe Perclra

+1isH6E!&Ui{+hâ€úsllSgm#?#têofslfà svt,
P.oloc.,ro. 1&27035, -1 D€ 3U09,20,6
EtSr.... a3 2 Or56a?E 2 ,'-. a

cLEVERÍO* S|CNOÊ
SECRFÍAFIGGERÁI
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OI,,IINTA ALTERACÃO CONTRá,TUAL
DS MEDTCA DISTRIBUIIX)RA E SERVIÇOS LTDA.ME

cNPJ/I!ÍF I 4.720.6tt/0,00r -9!)

MÂRCOS DA ROSA PAVIAI\II, brasileiro, solteiro, maior, ernpresário, nâscido eml:-\l
O5/O2ll99O, porrador da CNH no 05689373716 cxpedido p/DETRÂN/R§ em 26/06/2O14 c inscrito noffi$ t
CPF sob o n" 02 l.9OO.(XO-9t, residente e domiciliado Írâ Av. Panamericsnâ n" I 72, Parqrrc da Muriz,ãl
Cep. 94.950-330, na Ciddc dc Cachoeirinla/RS . í^"i

*2
Único socio da Sociedade Limitâdá que gira s,ob a denominâção social ae "nS i I

MÉDICA DISTRTB|ID0RÁ E sERvtÇos LTDA-úEa com s€us atos coníitutivos arquivados §p
na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o n" 43207564782 em dara & 3 /ll/2011. &,
cadastrada no CNPJ/MF sob o n" 14.720.688/000 I -99, estabclecida na Av. Panamericana n. f 60, Eg
Parque da Matriz, Cep 94.950-330, na Cidade de Cachoeirinha-RS, Rcsolve, altemr novamcnte " *" BEinstrumento d€ contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

É-*
PRIMEIR,Â: -81elt
Que é admitido na sociedadc o novo sócio JORGE MNI IIOS SANTOS

brasileiro, solteiro, maior, ruscido ern 0ll05/t95t, empresário, porrador da CNH 01962865891
expedido por Detran/RS, portador da ccdula de idenüdade n' 1009363753 expedida p/SJS/RS e
cadastrado no CPF sob o no 428.962.6&-20, rcsidente e domiciliada na Av. Panamericana n' 160,
Parque da Matriz, Cep 94.950-330, na Cidade de Cachoeirinha-RS

SEGI,JITIDA:

O sócio ingressanrc compromcte-se a assumir a responsabilidade por todas as dívidas
da emprese, judiciais e/ou extajudiciais, inclusive às originrírias de gestÕ€s anterioÍes, bern como,
resta convencionado por meio desta Cláusula e aceito pelo rrcvo sócio, a renúncia expressa cm rclaÉo
.às obrigações definidas no Anigo 1.032, do Código Civil.

TERCEIRÂ:

Qrrc o capital social da sociedade é d€ RS 250.000,00 (duzÊnros e cinquenta mil
reais), tolalmerrte int€gralizrdo anteriormente p€los sócios em Moeda CorÍente Nacional, e dividido
em 250.000 (duzêntos e cinqüenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um rcal) cada, ficará
distribúdo enfe os mesmos, da seguinte forma:

r) MÂRCOS DA ROSA PAYIAM, participa com RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
correspondente a I,00olo (um por cento) do capital social total.

b) JORGE IVONI DOS SANTOS, participa com RS 247.500,00 (duzentos e quaÍenta e sete mil
e quinhentos rcais), correspon&nte a 99oÁ (noventa e nove por cento) do capial social total,
sendo vendido e transferido do sócio remanescente MÂRCOS DA ROSA PAVIANI, pelo
qual dá totd e irrevogável qütaÉo à sociedadc e indiüdualmcnte ao rEferido sócio
ingressante.

OUARTA: .4,
quc rÉo estilo impedidos dc exercerem aOs administradores declaram, sob as penas da Lei,

administração da socicdade, por Lei cspccial, ou em virtudc de condenação criminal, ou poÍ se

.-J "-nrá Comercjêr. l^drstnal e S€frrcos do F"o Gíande do S-l
'lif C.n,n.o r"q,"r- sob o n. a6263i2 êm o2tc.gtz1ll da EmpÍêsa DS MÊDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME. Ni.e a320756{782 e

'*' protocok, 180í6261 - 29/01,2018 AutehtcaÉo: DEBBTEC4B{Ê043, E2838ÂDa2FOCD2E5l FÂAAECE2 Clevenon Signo.. SesÉtáno-Ge.al. Para

vahdar esrê do,cumento. eccssê hrtp'i/jucls.s.rs-9ov.br e rníome n'do prorocolo 1&054.626.1 e o cd'digo dê sÉ,gurançÉ yoTq Esle cópr6 íor

aúenbcaoâ d€rlaln€nte e assrnade em 06/03r'ã)18 9oí Cleveío.t SrgÍtor - Sêcr!Éri>GeÍal-
.#* Pas' 28

FAC - Fernandes Assessoria Conrábil
Rua Lindóia no 16, Sala l0l , Cacnocirinha./RS

Emai l: alcx@faccontabi lrs.com.br, Fonc : 3(X I . 56ó I

Páglna ll2

@
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, .u,"fl*nou.m sob os efeitos dela" a pena que vede, ainda que temporariamenre, o ac€sso a cargos
i.,!EZ públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, pcita ou suborno, pcculato, ou contra a economia

popular, contra o sistema ftnanceiro nacional, conEa noÍÍnes de defesa da concorÉncia, contra as
rclarões de crnsurno, fé Pública ou propriedade- (art.l.0l l, § l', CC/2002).

OUINTA:

A AdministraÉo Social, bem cotlrc a ricpnescnt!ção judicial ou extrajudicial da
sociedade cabcrá ao sócio, JORGE ÍVONI D()S SAIYTOS, o qual isoladamente adminisrará com
amplos e gerais podercs a socicdade, podcndo assinar todos os documentos que sc fizcrem necessáÍios
ao bom e fiel cumprimcnto de suas atibuiçÕcs, ficando lhes, poém vedado o uso dâ denominação
social em avais, favorcs ou garantias alhcias aos objetivos sociais, Conforme aíigos 997, VI; l.0l3,t-
0l5el0ó4CC/02.

SEXTA:

Que as demais cláusulas do contrato social e posreÍior alteração contratual que não
forem altcradas por forga do prcsenle instruncnto, continuam em plcno ügor.

E por assim cstarrín justos c conüatados, assinam o presenle instnrmento lawado em
03 (tÍês) vias dc igual tcor e forma, juntamente c na prcscnça dc 02 (duas) testemunhas que a rudo
presenciaram.
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Cachocirinha 20 dc Novernbro de 201 7

TESTEMTINTIAS:

sti Silva Boijink

o"q:=U}t2..

n l"rg}oni d"s Sântos
RG 907 9 Expedida P/SSP-RS

!_ua

AI F
R t256761

Claudino sdaRo sa Paviani
x P.RS

ço

F - Fêrnandes Assessorie Contábil Págind 2f2
Ruâ Lindóiâ n" 16, Sala l0l, Cschocirinha/RS

Email: alcx@faccontabilrs.com.br, Fonc: 3041.5661

l;,1 Juntâ Come.oal. lnouslnâr e SeN,cos do Rro Grande do Sul.(jif cêdrfco reorslro sob o n',t6263i2 êrÍr O2l03,2018 dâ Empresà OS MEOICÀ DISTRIBUIDoRA E SERVICoS LTDA ' ME. Nir6 43207564782 e
.-E ,Àt"-t táOS+azar - Zg OtnOtB Àutenricâç5o DEEB7EC4B,íEOE31E283AAOB2F6CD2Ê5, FAaAECE2 Cleveíon Slgnor ' Sectelá.io-GeÍâ1. Para

vatrctsr éstc documento acesse h p /4ucrs;s.rs.gov br c iníormê nJ do prolocolo 1E/054 626-1 ê o código de sêgurançá yoTq Eslá cóp'â ror

âur?n$cada digitalrnente e âssinadâ em 06/03 201E por Clêveíon Srgnoí_ SecÍetáôo_Gêral

-#* P4' 3t3



03i04/2018

B RASIL

7g
Acesso à lnformação

Re<eita Federal

Emissão de Z ua dê Certidáo

Pa rtici pe Serviços Legislação C}Í|tit r

CERT'DAO

INISTÉRlo DA FAZENDA
SêcretaÍia da Rêcêita Fêdêral do Brasil
ProcuredorieGêÍal da Fezcnda Nâcional

CERTIDÃO POSINVA COM EFEITOS DE NEGATVA DE DÉBTTOS RELAT]VOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DTUDA ATÍVA DA UNIÀO

Nome: DS ÍTEDICA DISÍRIBUIDORÂ E SERVICOS LTDA
CNPJ: í,t.720.668/000í€9

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
íesponsabilidade do sujeito pâssivo acima identificado que yierem a ser apuradas, é ceÍtificado que:

constam débitos administrados pela Secretada da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do arl. 151 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de '1966 -
Código Íributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçáo para fins de certificâÉo da regularidede fiscal, ou ainda náo vencidos; e

2. constam nos sistemas da ProcuÍadoria-GeÍal da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscntos
em Dívida Ativa da lJnião (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do aÍt. 15'l do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embaÍgos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão ludicial que determina sue desconsideraÉo para fins
de certificâção da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem cls mesmos eÍeitos dâ cerlrdáo
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matÍiz e suas filiais e, no c€so de ênte Íederativo, para
todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a ele vindlados. ReÍere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e dâ PGFN e abrange inclusive as contíbuiçoes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. '11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de í991.

A aceitação desta certidào está condicionada à verifrcação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http:i/rb.gov.br> ou <http:/^^iww.pgín. g ov. br,.

Certidáo emitida gratuitâmenle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, de 2l1Ol2O14
Emitida à§ 09:52:06 do dia 2810312018 <hora e data de Brasília>.
VálÉa até 24Ímn18-
Código de controle da ceíidão: ,íC36.D8E1.'173E.5E58

Qualquêr rasuÍa ou emenda invalidará estê documento.

Nova eonsulta
;E=IE

hrç:/^i,v,w.receira,fázendâ.gov.br/AplicácôesiATSPO/Cerlidao/CNDconiuntaSegMá/ResultadoSêgVla.asp?Origern:1&Tipo=í &Nl=14720688000'199&Sênha=



ESÍ OO 00 RtO GRAI|DE OO SUL

SECREÍÂRIA DA FAZEI{DA

RECEÍIÀ ESTADUÂl-

Certificamos que, aos 03 dias do mês de ABRIL do ano de 2018. revendo os bancos de dad6 da Secretaria dâ Fazenda, o ütular
acima enquadra§e na segrrinte situação:
CERTIOAO NEGATIVA

q:S

Cenidão de SituaÉo Fiscãlnô 001íE66233

ldentiÍicação do ütuhr da certidáo:

Nome: os MEDIGA DISTRIB E SERVS LTDA ME

Endereço: AvPANA ERICANA, í60, SALA 0'l
PRQ OA MATRIZ, CACHOEIRNHA . RS

CNPJ: í.4.720.68E/000í -99

Descfl ção dos Débitos/Pendêncjas

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitaçào de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
ProgÍama Gerador do Documento de Arrêcadaçáo do Simples Nacional (PGDA$D) pelos contnbuintes optantes pelo
Simples Nacional;
bI&F procedimento judicial o extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
L :o estável, a quitaÉo de ITCD, Taxa Judiciária e lTBl, nâs hipóteses em que este imposto sejâ de competência
estadual (Lei n' 7.608/81).
No cáso de doaÉo, a Certidáo de QuitaÉo do ITCD deve acompanhar a Certidáo de Situação Fiscal.

Esta certidáo constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou p€ndênciâs
relacionados na lnstruÉo Normativa n" 45198, Título lV, CapÍtulo V, 1.1.

A presente certidão náo êlide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul procedeÍ a posteriorês
veíÍicaÇões e ür a cobrâr, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válidâ até lÀr201E.

Certidão expedida gratuilamente e com base na lN/DRP n" 45i98,Título lV, Câpítulo V

AutenúcaÉo: 002í356027
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.goy.br



55:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PRI,F'EITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

SECRETARJA MUNICIPAL DA FAZENDA
ADMrNrsrRÂçÃo rnrnurÁnrl

cEnrr»Ão posITIVAoe »Ésrtos coM EFErros DE NEGÂTrvA

CONTRIBUINTE : DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME
CA-DASTRO GERÂL: 78470
INSCR. MUNIC. z 141795
CNPJ/CPF : 14.720.688/0001-99
ENDEREÇO :AVENIDAPANAMERICANA,160
BAIRRO : CITY
CEP : 94.950-330
CIDADE : CÀCHOEIRINHA,iRS

Certifico a pedido da parte interessada, conforme dcspacho no protocolo n. 441812018 e revendc
os livros, fichas e o sistema informatizado da F'azenda Municipal. verifiquei que o referido acimz
possui pendências junto a esta receita.

Todavia. os débitos c/ou pendências administrativas, estão temporariamente com suas

exigibilidadcs suspensas.

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de Cachoeirinha,/RS cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado que viercm a ser apuradas, (

certificado que:
l. constam débitos relativos a tributos municipais apurados atrávés do sistema do Simples Naciona

com sua exigibilidade suspensa nos termos do aí. l5l da Lei n.5.172,de 25 de outubro de 1966 -
Código TributráLrio Nacional (CTi'l), em parcelamento ativo no próprio sistema

Esla certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa Júridica no âmbito da SMF.

Portanto, tem esta certidão, para todos os fins de direito, EFEITOS DE NEGATIVA
conforme disposto na Lei Complementar n. 28 de 23 de dezembro de 2010. que institui o Códigc
Tributiirio Municipal (CTlvf) e nos arts. 205 e 206 do CTN.

O referido é verdadeiro e dou fé.

Cachoeiriúa-RS, 22 de Março de 201E

A presente Certidão tem vaüdade de 30 dias.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
DARN,Í 702898/2018
R$ 29.16

//
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utut2018 htlps:/,r,/ww.síge.cáixa.gov.br/Emp.esá/CílCílFgeCFSlmpíimiÍPepel.âsp?VARPessoaMatiF'1899269&VARPessoa=18649269&
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C,.IXA
Certificadc dc Regularidadc do FGTS - CRF

Inscrição: 14720688/000l-99
lt.de.lar SarLadti
Nome Fantasia: DS MEDICA COMERCIO E SERVICOS

Endeteco: Áv pÂNÀuEpJcÀNÁ 16t sÂLÀ r-\! ./ PÂPQr-rE DÀ MÀrF.lZ / CÀ.HOEletN'{Â ./ PS ./

94950-330

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 perênte o Fundo de Garantia do
Íempo de Serviço - FGTS.

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

Vali.iade: 27/tJ3/ 2OLB a 251O4/2OLA

Ce?tiÍicação Número: 20i80327084309-J7 09523L

Informação obtida em 04/O4/2OL8, às 09:31:56

A utilizaçáo deste Certifrcado para os fins previstos em Lei está condlcionadã a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https:/h^r,*.síge.caixa.govbíEmpresa./CíílCd/FgeCFslmprimirPapel.asp?VAtlPessoaMattiz= ! 8&tI269&VARPessoâ= 18ô1926gAVARUÊRS&VARInscÍ=147



211031201A Comprovante de lnscÍiÉo e de Situagáo Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ContIibuinte,

Confira os dados de ldenüíicaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo c€dastral.

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

Emitrdo no dra 2í1032018 às íí:46:41 (data e hora de BrasÍlia). Páginar í/í

Consulta OSA / Capitel Social Voltar

A RFB agradece a sua visi[a. Para informações sobre poliúca de pnvacidade e uso, Í:Lii]u§-Àqd
..\Luxlirc sLL,r úgulÂ

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUTERO DE INSCRçÁO

í4.720,ô68/000í-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÁO
CADASTRÂL

30,íí120íí

OS TEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

LO OC ESTÀAELÉCIIIIEMTO INOUE OE FAÀTÀSIAI

OS TEDICA COIERCIO E SERVICOS

Go€ DEscR,ÇÁo DÀ ÀÍ!MD^oE
48.64-8-00 - Co.nórdo .t c.dlita d€ máqulnei, apsr.lhos . squlpâm€nto. pôrd uso odontonódlco-hospltal.r; p.ries o

c@rco E o€scRrÇÃo oas 
^TrvroÀoEs 

EcoNoar cÀs sEcuNorRr^s
46.a51-0í - CoarÉrcio at câdlatâ d,e lhatumênlor a mâtariála pâra uao márlco, ciúrgho, hocpltâlâr a dê leboratriÍlos
47.?3-3-00 - Cdnércio y.r.jisle dê ârtig6 maacG c ortopé.ticos
,16.45-í -03 . Co.nó.cio .tácádista d! produlos odontológico5
:l:}.í2'1-03 - ahut€hÉo ! rêpâraçéo dê apaElhos alôEorhéallcoa ê êlêtrolaraÉúicoc a aquipamantoa dê lrradlagão
a6.5lffll - Co.nércio ãt csdirlâ d6 .qúipaÍnêrÍo. dê irÚormáüc5
46-/19{{2l - Co.nérElo .tãcádlsta d€ móyels e âÍtlgos d€ coachoerl.
46.52J{0 - CdnâEio âtecadl3te dê co.npofiêntaa aLtónicoc a êqulpârnantoa dê tclaíonlô ê co.nunlcáÉo
:16./19.448 - Co.nórcio âiec.drlta dê pÍodutÀr dc hlgi.nê, limp.:â ê cons.rvrçáo dornicillar
47.80-0-05 - Comércio yrrlll5tá dc produtcs srnc.nt 5 domlss.nltários
46.i19-í42 - Coínárcio at cádlÍta dc apa..lho. cl.t únlcc d. uro pêssoãl . dornástico
46.,19-a{í . CoírÉÍEio .lrêadista d. êquiprÍrêÍío. llÉEic6 d! uso pê3.oãl ê doínártico
rr.30-0.02 - Àusud d. .quip.mêntos dlntíficos, médicds ê hospitâlãrls, rlm oD.ràdor

20Ê2 - Soclsd.de Em Llmlt.d.

^v 
PAt{axERlc^tla 160

94.95&«t0 PAÂQT'E OA XAIRIZ CACHOEIRI]{HA RS

EXO€REçO ELETRÔNICO ÍELEFONE
(51 ) 3,469{006

EIITE FEOERAÍI\! RÊ5

AÍIYA
DAÍA OA SIT|J^ÇÃO CÁDÀSÍÍIÁ!
3U11nO11

uoÍvo oE s -u^çÀo crDÀsTRA

srlu^ÇÁo EsPCcrÀt oaTA DA srÍu^ÇÃo EsP€crÁr

htFs/wu/y/.rec€itâ íazenda.gov.br/pessoajuri*:a,/cÍrÍircÍtpirevalcnÊê/a_Coanprcrahte.asp 111



Ministeno da Indústria, ComéÍcio Extenor e Serviços
Secíetaía Especial da Micro e Pequena Empresa
Oepartamento de Regrstro Empresarial e lntegração
Secíetana do Desenvolumento E(onóm,(o Crên(ra e Te(nologra
Junta Comercral. Induínal e Servr(os do Rio Grande do 5ul

Certidão Simplificada
Certillcamos que as inÍormâções abaixo constam dos documenlos arquivados nêsia Junta Comercial e sáo
ügentes na data de sua expêdiÉo.
Nome Empresaíal
Naturêza Juridica:

DS MEDICA DISTRIBI]IDORA E SERVICOS LTDA - ME

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

H\ ..-. ?
cq?

Número de ldehtiícaçáo do
Regislro de Empresas - NIRE

4320? 5ô478-2

CNPJ

'1 4.720.688.i 0001 -99

Data de Arquivamento do Ato
ConstiMivo

30111t2011

Dare de lhÍcio dê Alividâdê

o511212011

Endereço Completo:

ÀVENIDA PANÂITERICANA 160 - AAIRRO PTTROUE DA MATRIZ CEP 9.+95G330 - CACHOEIRINIIA.trIS

Objelo Sooel:

COMERCIO ATACN)ISTA DE MAOUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITAT-AR,
PARÍES E PECÀS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO,
HOSPITALAR E DE LÂBORATORIOS, COMERCIO VAREJISTÀ DE ARTIGOS MEDICOS E ORÍOPEDICOS, COMERCIO
ATACADISÍA OE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MANUÍENCAO E REPARACAO OE APARELHOS ELEÍROMEDICOS E
ELEÍROTERÂPEUTICOS E EOUIPAMENTOS OE IRRÂDIACÀO, COMERCIO ATACADISTA OE EQUIPAMENTOS OE
INFORMAÍICA. COMERCIO ATÀCADISTÀ OE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOÂRIA, COMERCIO ATACADISTÀ DE
COMPONENÍES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA OE
PRODUÍOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACÂO DOMICILIÂR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEÂNTES
DOMTSSANITÂRIOS. COMERCIO ATACADISÍA O€ APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E OOO.,ESTICO COMERCIO
ATACÂDISTA OE EOUIPAMEI.ITOS ELEÍRICOS OE USO PESSOÂL E DOMES]]CO. ÂLUGUEL OE EOUIPAMENTOS
CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITAI.ARES, SEM OPERÂDOR,

CapitalSodal: RS250.000,00

DU4NTOS E CINOUENÍA MIL REÁIS

Capital lnlegralrzado: R$ 250.000,00
OUENTOS E CINOUENIA MIL REÂIS

Sócjo(sYAdlnihisrador(es)

CPFINIRE Norne

428.962 66GM JORGE IVONI DOS SANTOS

Íérm. Mandato PaÍtidpâÉo
R$ 250.000,00

Prezo de DuraÉo

INDETERMINADO

FunÉo
50.i) l tdmhislradd

MicÍoempresâ ou
Emprese dê Pequeno

MICRO EMPRESA

Slatus: CADASTRÂDA SituaÉo: ATIVA

Últrno ÀrqúivamBhto: 271042018 Núm6m:4ô15,11í

Alo 002 - ÂI-TERÂCÀO

Evento(s) 051 - CONSOLIOÀCAO OE CONTRÀTOi ESTATUTO

2OO5 SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

DÊISE FABIANE LOPES PEREIRA. ME

Nrrê

431 085543,r-7

Número Aprovaçáo

432075 7A2

UF Íipo MoúmentâÉo

§ TRANSFORMACAO

NADA MAIS#

PoÍo AlegÍe, 03 de Abril de 2018 09:02

.r.k^",",*
*i@ifr^Rlo oER L

Cêódáo $mplÍfcads Drgrtal emiüdá pela JUNTA COMERCIÂL, INDUSÍRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE OO SUL e cerliícádâ
digitalment€. Se des€iár cohfinnâr e autehticjdade desta ceÍtidào, âcesse o she dâ JUCISRS (htlp:/4ucis.s.ís.gov.br) e diquê eÍn vâlidâr
certidáo. A ceítidão pode ser validade de dues lormas:
1)ValidaÉo poí ênüo de arquivo (uCoad)
2)ValidaÉo ü$râl (digite o n" Cí80000392519 e üsualize a c€íkjáo)

f,ll!fl]Hmillü Pás,na 1 de 1

1 8r/1 60. 14& 5
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5.3

CERTIDÂO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀ],HISTÀS

Nome: DS MEDICA DISTRIBUIDORÂ E SERVICOS LTDÀ
(MATRiZ E FILIAIS) CNPJ: i4 .720. 688/C001-99

Certidão n': 145960008/2A18
Expedição: 12/03/2018, às 09:27:47
Valrdade: 07/O9/2OTB - 180 (cento e citenta) dias, contados Ca data
de sua e){pedi Ção .

Certifica-se que Ds MEDrcÀ DrsrRrBurDoRÀ E sERvrcos LTDÀ
(riíÀrRl Z E EILIAIS) , inscrito (a ) no CNPJ sob o no

L4,.720.688/0001-99, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional cie Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440, cie 7 de julho de 2417, e
na ResoluÇãô Administrativa n" i4'7A/2A7I do Tribunai Supericr do
Trabalno, de 21 de agostc de 2Ci1.
Os dadcs constantes desta Cer:.-idão são de responsabiij-dade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual i zados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedi Ção .
No caso de pessca jurÍdica, a Cenidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condicicna-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superíor do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidãc emrtida gratuitamente.

INFOR!4AÇÃO ü'{PORTÀI{TE
Do Banco Nacionaf de Devedores Tr:abalhistas constam os dados
nece ssários à ldentificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrrgaÇÕes
estabelecldas em sentenÇa condenar-ória transitada em lulgado cu em

acordos judiciais trabalhistas, .inc.Iusive no concernente aos
recolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas, a

emolum.entos ou a recolhimenl-os determinados em lei; cu decorreni-es
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbLrco do
Trabalho ou Comissão de CcncrliaÇão Prévia.



DECLARAçõES

DS MÉD|CA DISTRIBUIDORA E SERV|çOS LTDA, inscrita no CNPJ ne 14.720.688/0001-99, por

intermédio de seu representante legal o (a) 5r (a) Jorge lvoni dos Santos, portador (a) da

Cédula de ldentidade ne 1009363753, inscrito no CPF ne 428.962.660-20 DECLARA sob as

penas da lei:

têÍÍnG do W do .Íd5o 87 dr Ll tCô6/93 c aharaÉcs pocbíloí13, coíro quG scrá

alt!Íar . úd slür.Éo 0,165 j cen.odada jurffica, tltnia, n8lÊddeda ftcel e ccon&nico
ftffimm;

2. Que nossa empresa não está impedida de contratar com a administração pública direta e

indireta;

3. Qrc atÉ. prr.Gnt! d.t ll&n febs impcdlttrs pS. gI. lffi, çcUdo deílt€ da

o&tsatoÍicd.d. dG ffiÍaÍ @ilÍtocbs perbí!§;

4. QUGGncont -!r cm siürdoíÊ3tk p.renEo l,EristgloôIüho, mqu. sê r€í!Íeâ
obrsryinOe do dlrp6 aog[do.rt. Trd.CoâsündÉot

5. Qn cm dcnúnatbú.üol7,V dâ Ud fS6§p3, rnrai.h p+ lri$6lr9,.qrE nto
GmprrSa mcnoÍ de 18 rnc gn úúrho nmríp, pGíigGoou ttsahôÍ! ê nao GmpÍtga merx,r

dê 16enc êltr qrCqü€r tnüdhq Sp na coneÉo dc rprçX[r a iraiüa dGltl en6;

6. Que não fomos apenados com rescisão de contrato, sêja por deficiência da entrega dos

materiais, quer seja por ouro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos;

7. Que a empresa possui aptidão para desempenhar o obieto do presente cêrtame, em

características, quantidades e prazos;

8. Que se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto pela lei complementar ne

123/2006 e que não se utiliza indevidamente desse benefício.

9. Que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc. Não cabendo desconto

de nenhuma espécie;

10. qlc pEra 6 dGádoc ftçrrnglÉa conooda st G üdGcEãxlldalEitsú m cdtt l€
rctrs atcrrs G quG têm pLm ê btrl cottftcrrmcnb da rcqerÉo doe uebr0rcc do ccrãnc;

11. Que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;

üL Alc não pcqÍ, drutr anhdÍrHtGírtc, sóaoG), anpqldoH ou panÊtls.o, quê sGtsm

scrvidorur do Podcr ErcnÉro rb ffilrldpb, or, scnrfdor flÉna am qrCrllá lmbito,
munidpel, csbdual ou H.rC.

Cachoeirinha,04 de abril de 2018. 

-llT.z20.oga/ooo1-9ei
DS MEDICA DISTRIBUIDORA

E SERVIçOS LTDA.

AV. PAI{ÁxERlcAllÀ í60I "o*o,iJ'Jiffü-ã.?".i** |
l- cÂclrotlRtfilr . RS 

-J

Jorge lvoni d Santos rg: 1009363753
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SISTEMA THEMIS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÁO JUDICTAT CÍVEL N EGAT I VA

À v:.sta dos regasiros consiânies nos sisEenas de
fnformática do Poder Judiciário do Estado do Rio crande do SuI é
expedida a presente certidão por não constar distribuiÇão de ação
falimentar, concordatária, recuperaÇáo judicial e extrajudicial em
tramitaÇão contra a seguinte parte inLeressada:
DS Medj.ca Distribuidora e Serviços Ltda **r**++
ctiPJ: i4.12A.688iAAA|-99*;*rr*+**r!.;!*í*tt * i i r r r t * ,r * * * ,i 'i ;í * * i * i * i * * * * * ' r

Cachoeir.rnha, 29 de março de 2018, às 11h33min

Àssinado êleEronicamênEe por Rio Grande Do su1 Poder.rudiciârio
confila auEenLicidade em hltPr!//rÍr.tJr!.ru..àúlv.ltftcrdoct, inforínando 0000478655430



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR DÂTA

RIO GRANDE DO SUL PODER 
'UDICIARIO

29103/201E 11h33mín

Este é um documento elet ônico assinado digitalmente conforme MP no
2.200-2/2001 de 24/0812001, que instiluiu a lnfra-osttutura de Chsves
Ptlblícas Brasilei.a - lCP-Bnsil

Para conÍeôncia do conteúdo deste documenlo, actssâ, ne intemeL o
endereço htlps:/ttur^trrílrs.jus.brlverificadocs e digite o seguínte

númeroveriftcador 00004785ss43, llllllillllllilllll
eletrônico

o

www.tjÍsjus.br

Pág;nà 2/2
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Vâ\I-TC
vMLx ELETRôNtcos E|RELT . EPP

5qi
Comêício ds slsrrônicos

Planilha de Preços do Edital de Pregão Eletrônico no 13/2018
PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 18

ITEM COD.
PROD.

ETDa UND DESCRIçÃO DO ITEM MARCA PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

0l 7808 - CONDICIONADOR DE
AR SPLIT DE 3O.OOO BTUS
iCor branco, consumo
aproximado de energia para
aquecimento
34,524 W, consumo
aproxlmaoo oe energla para
resfriamento 34,524. Com
painel eletrônico, saída de ar
regulável, funções de

refrigeração, aquecimento,
desumidifi cação e ventilação.
Potência de 1644 W, vazão
de ar de 800 m3/h, dimensões
da unidade intema (AxLxP):
313 x 920 x 223 mm e peso
de 12kg. Dimensões da
unidade extema (AxLxP):
637x 830x285 mm e peso de

"49k9.
PREÇO
TOTAL

R$ 47.999,84

Valor Total por Extenso: Quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitentâ e quatro

centâvos.

Garantia: 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. E assistência tecnica, durante o período de

garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dras, contados a partir da comunicação do defeito, para a

conclusão dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura Municipal.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregào

16 Und Agratto
CCS 30

QFI/QFE

RS 2.999,99 RS 47.999,84

r8.3525-0688
/MLX ELETRÔNICOS EIRELI . EPP

lua Luíz Cirimbelli, 1659,sala 02,
IEP: 88.930.000
INPJ:03.800.477 lO0O1 -4O

imigrantes, Turvo/SC
Cohêrcto dê slêlrônicos

)



v \Lr<
VMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPPComéÍcio de slelrônicos

Local e Prazo de Entrega: l0 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de fomecimento

emitido pelo Município. Na Secretaria Municipal de Saúde, no endereço Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira.

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade Pregão Eletrônico no

l3/2018, apresentando a seguinte proposta financeira para fornecimento dos itens abaixo:

^reços Cotados: Todos os preços cotados são absolutamente líquidos, já inclusos todas as despesas que

influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos,

contribuições Íiscais e parafiscais), obngações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer

natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

Turvo/SC,04 de Abril de 2018.

- 1)

a )\
Elizeu elho Raupp

Por Procuração
C.I: 3.388.364 SSP/SC
CPF: 951.737.819-04

tog.goo.ElT/ooo1'40'

VMü E,LETRÔNICOS 
EIRELI' EPP

RuA ru,r-c#lltEsr:' Jf;o.S'A 
o'

L
J

r8.3525-0688
/MLX ELETRôNICOS EIRELI . EPP

lua Luíz Cirimbelli, 1659,sala 02, imigrantes, Turvo/SC
)EP: 88.930.000
INPJ:03.800.477 IOOO1 40

vr\r-r<
ComéÍcio de eleúônrcos



:j3vr\r-r<
Comércio de el€lrônicos VMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPÍO DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N'I3/20I8

ANEXO 08 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N' 13/201 8 - Carta-Proposta de Fomecimenro

_Apresentamos nossa proposta para fomecimento do Iten abarxo discriminado, conforme Anexo 0l , que
,tegÍa o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

EMPRESA: VMLX ELETRONICOS EIRELI _ EPP

CNPJ: 03.800.477 1000140

TNSCRIÇÃO ESTADUAL : 254.084.060

REPRESENTANTE E CARGO: ELIZEU COELHO RÂUPP/DIRETOR DE COMPRAS/LICITAÇAO

CARTEIRÂ DE IDENTIDADE E CPF: C.I: 3.388.364 SSP/SC/CPF: 951.73'7.819-04

ENDEREÇO e TELEFONE: RUA LUZ CIRIMBELLI, 1659, SL 02, IMIGRANTES, TURVOiSC -
CEP: 88.930-000/ (0xx48) 3525-0526 ou (0xx48) 3525-0688

AGÊNCIA e N'DA CONTÂ BANCÁRIA: Banco: Banco do Brasil - Agência: 0993-8 - Conta Corrente:

11507-X - Cidade: Turvo/SC

.,NDEREÇO ELETRÔNICO: E-MAIL: licitacao@digiplus.com.br ou coelhoraupp@smail.com

DO OBJETO

OBJETO: Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de rnformática, móveis e outros,
para supnr as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

r8.3525-0688
/MLX ELETRONICOS EIRELI . EPP

lua Luíz Cirimbelli, 1659,sala 02,
IEP: 88.930.000
) N PJ : 03. 800.47 7 I O00 1 -4O

6{
imigrantes, Turvo/SC vr\l-r<

Comércro d6 eleiÍÔnrcos
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AR CONDICIONA" SPLIT FIT ,;é

=--,'E

Com design ctean, moderno e etegante, os Sptits

Agratto combinam com quatquer ambiente.

o
I)esign pensado para se adequar às suas necessidades, os

Ares Sptit Agratto combinam com quatquer cau ou

ambiente de trabalho. Dão um toque de modernidade

enqúanto geram c0nÍ0rt0 com üma climatizacão peíeita.

d e
@ !

i._l
f)

0p

Ca

Çôes:APENA

pacidades:

SFR l0 ou 0U

0BTUs I

ENIE E FRIO

e.00 12.0008IUs I 18.000BIUs

22.000BiUs. I 30.000BTUs 
*

' Consutte 0ispcnibitidadc

0rigem - llacional

E00il0t{m oasifcaçãoA no Procel

SERPEI{TI]{A Tubm tffi% em coüre

PAltlEt DE LED ttlminar,aosrrc

ús nrtu &ísscdrúgco

P

UI{IDADE EVAPÍ)RAI)()RA

t

CONTRÍ}I.E RTM()T()

-

UNIDADE C{)NDEIISADÍ)RA

:j- I

AGFRA-TTO
AR C0t{DrCr0ilA00

(



it; r É68\ ,l 0+.a r!tuaiD a Íl,{4É rp qÊ! a iÍÁd $ ?íràEino f.dr! úô §.r-Ê sr}}ÍÍr! § É.É,/Én d§ r@n 4 oEr! c í e'r?çr oiÉntl

ffi

ffi

Í1

ri

[j

ffi

ffi

ffi

il

t!
lÊ
9!
ÉÊ1'

9i
I:

I.!
5.;

!É

i_i!;\1
!t

3i

íi
t"[]
iz*

í,

ii
latj

;,.*

yg
FT

Éltí
tt
*E

ii
,i

i.i
Ei

rl
í.i
à!

ft*fiii{;,
ii: ,;

É+ -*
áJ

r'É_rÊt!

cú

ii--,0.

l1i.

.YtÉ

snrq 0000t lt il1ds

LJ_) OIIV àJ = V

t



!,,.J

luh,, 'ti*ff

.ioa !'r#,§,^" I
COEIJITO RÀUPP

9.09.200 1- 3.388
EIJI ZEU

'valdalr RaUPP
uaria Salete Coelho RAUPP

SÀNTÀ ROSA DO SUL SC

,r'.^n^:-;ta'Hr

o4.O9.7977

ieit. nasc. no 2

Cart. Tral ano-
9s1.737.819-04

86-L.08-F
Sta Ros SUI

^' ".-':f:;:j
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18t)1l2o1a https://autdigital.azevêdobastos.not.br/home/comprovantê/67531601181559540217

REPÚBLICA FEOERATÍVA DO BRÂSIL
ESTAOO DA PARÂÍBA

CARÍÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOAOO EM 1888

pRtirEtRo REGtsTRo ctvtL DE NASC|MENTo E ÓBITOS E PRlv_aTlvo DE cAsAMENTos, INTERDIçÔEs E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av, Epitácio Pessoa, 1,l45 BairÍo dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 i Fa\: (83) 3244-s4u

httpJ/wwwazêvedobaslos.not.br
E-mail: cartorio@âzevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mkancla Cavalcanti, Oíicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos ê Píivâtivo de Casamentos, lnlerdiçôes e
Tutelas com âtribuiçáo de autenticar e recon hecer Íirmas da Comârca de João Pessoa Capitaldo Estâdo da Parâíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARÂ para os devidos fins de direito que, o documento em anêxo identificado individualmente em cada Código de Aulenücaçâo Digitall ou na
referida sequência, foi autenlicados de acordo com as Legislaçóes e normas vigentes:.

DECLARO ainda quê, para garântir hansparência ê sêguíançA jurídicã dê todos os âtos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Regiskos do.
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geraldê Justiça editou o Proümento CGJPB Nô 003/2014, determinando a inserÉo de um código em lodos os\-
âlos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital dê Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABCl2Uí
XrX2) e dessa forma, cada autenticação procêssada pela nossa Serventiê podê ser conilrmâda ê verificada tanlas vezes quanto Íor necessário
âlrâvés do sitê do Tribunal de JustiÉ do Estado da Paraíba, endêÍêço http://corregedoria.tjpbjus.brlseloirgitau

A autenticaçáo digitial do documênto faz prova de que, na datâ e hoía êm quê êla Íoi realizada, a empresâ VIVILX ElêtÍonicos Eireli ME tinha posse
de um documento com as mesmas câraclerístrcas que fomm reproduzidas na cópia âutenticada, sendo da empresa VULX EletÍonicos Eireli ME a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado ê este Cartório.

Esta DECLARAçÁO Íoi êmitidâ êm 1üún01814r18:4o (hora locâl) atrãvés do sislema de autênticãÉo digital do Caítóíio Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o ê seus §§ 1o e 2' da MP 220012001, como também, o documento êletrônico aulenticado contendo o Certificádo Digital do
titular do Cartório Azevêdo Basios, poderá sêr solicitado diretamente a emprêsa VMLX Elêtronicos Eireli ME ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@azêvedobastos.not.br

Para rnformaçôês mais detalhadas destê ato, acêssê o sitê h.tlp§:la.ulo jqi!a!-4g e informe o Código de Consulla desta
Declaraçâo.

Código de Consulta desta Dêclaração: 890422

A consulta desta DeclaraÉo estará disponível em nosso site até í6/01/20í9 l6:02t05 (hora local).

'Código de Autênticaçâo Digital: 6753160í181559540217-1
'Legislações Vigentês: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no í0.406/2002, Mêdida Provisória n'2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lêi
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.132,/2013 e Provimênto CGJ N'003i2014.

00005b1d734fd94f057f2d69teobco5bc88É009Í828Ía08d í 7e3175e130c7a999a8113cÍ213287cb55b87b7409055í624759597b99d21eÍ84e6c86c29e
56aab374f2d0d326a5b3502328ê4d79dê878b

PidaÊr. d. Í&Êritllr.

h Pr6rú.rt.2rE2.

tcPEíd
fus

O referido é verdadê, dou fé

CHAVE DIGITAL

f
https.//autdigilal.azêvêdobâstos.not.brlhomê/comprovante/6753 í 60í'l I í 5595402 í 7 1t1



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ÉSTADO OE SANTA CÂTÂRINA - COMARCA DE TURVO

TABELIONATO DE NOTAS E OE PROTESTO

JOELSO LUIZ FASCIN . TEbEÍIáO
Maria Terezinha Dandolini

Tábêliâ Substituta
Rua Fr.r Grêgónô oâr MontÊ, 11C0. CêntÍo. C€0: E6 930-000
F g/Fêx: (4€) 3525,0280 - Ebe iooato.tur'/cscggmai Çom

1'TRASLÂDO
PÍotocoh no; 05032
ProqrÍação - Oate: 0?,0512017

Livro no: 049 Folha n": 1Í6

PROCURAçÃO PÚBLICA bastante que Íaz a empresa VMLX E;ekônicos Eireli ?v1E,

na Íorma ebaixo:-
SAIBAM quantos €ste público lnsúumenio de PÍocuraçâo bastante vtrem que aos
dois dias do rÍÉs de maio do ano de dois mil e dezessete (O205i2017). nesta
cjdâdê de Turvo, municipio e Comarca dc mesmo nome, Eetado de Santa Catanna,
neste Tabelionato, peranle mim Joelso Luiz Fascin, Tabeliâo de Notos. compaÍeceu
como outorganE a empresa VMLX ELETRÔNICOS EIRELI ME, pessoa juÍldica de
diroito privado, com sede na Rua Luiz Cirimbelli, 1659. Sela 02, Barto lmigrantes
neBta odad€ de Turvo, inscrila no CNPJ. nc. 03.800.4 7 7/0001-40, com sua Seíe
AtteÍaçáo do Contmlo Social, registrada na Junta Comercial deste Estado de Sante
Catarina, sob no 42600308204, em dala de 1210412C17 e Certidào Simprificada
expedida pela JUCESC em data de 27 de abril de 2017. com último arquivamento
em data de 12 de ebÍtl de 2017, neste ato represenlacra pela sócia administradoÍa
senhora Merla Favarln Dendollnl. ponadora do CPF no. 918 763 709.04 e do RG
1.089 749 - SESP/SC, bresilêrra, vrúva, empresâria, residents e domicilieda na Rue
FÍei Gregório Oal Monte, 1125, Canüo, nesta cidade de Turvo e pela admrnistradoÍa -

nornoada Thaise Marcon Cirimbelli, portadora do CPF.no.004 230 919 05 e do RG.
3.497.777 - SESP/SC, brasileiÍa, solleira, maioí. empresáÍia, residente e domicilieda
na Rua Rui Berbosa, '1530, Centro. nesta cidade de Tunro, as presentes
devrdemente identrÍicadas e qualiÍcadas por mim Joglso Lulz Fescin. Tabêllâo de
Notas, de cuje rdênlidade e cepacidâde luridica paÍa o eto íeconheço. do que dou
fé, o pclo cmprosa outorgante reÍerida, âtravês dE 8ua6 íepresentant€t, me Íoi d,to
qu,o, nomeia I _cpnstitui seus basta : VOLNEI DANDOLINI, portador
do CPF. no, 501851 289-04 e do RG 1.088.332 - SESP/SC, crasileiro, casaoo,
êmpresârlo, rêsld lciliado n ua Ru, BarrJosa, 1530. Centro. nesta
cidadê dê Turvo dor do CPF. no. 951 737 819-04 e
do RG. 3.388.364 C, bràs €rro, casado, supeívrsoí de compras, resiJ€nte
e domiciliado na Rua do Expedicionário, 140, Residencial Antônio PescadoÍ, aplo.
702, Centro. nesta cidade de Turvoi VALCIR MOTA, ponadoí do CPF. no. O48 428
27947 e do RG. 4590769 - SSP/SC, Urasileiro. casado, auxiliaí administrativo,
íesldêntê e domicillâdô âs máÍgêns de Estrada MJnicipal. yno. em MoÍro rlo Soares,
munlctplo dê Ermo. nâslâ ComâÍce rle Tlrrvo e MATHEUS BOROIGNON. poí1adoÍ
do CPF. nc 104 122 619-52 e do RG. 5.929.238 - SESPTSC, brasileiro. solleiro.
maioÍ, auxiliar administÍativo, residente e domiciliado âs margens da EstÍada
Municipal, s/no, ern Boa Vistinha, nesto municlpio de Turvo, a quem coníeÍe amplos
podeíes paÍa agir em conjunto e/ou isoladamente perante a qualquer órgáo público
e/ou panlculaí, praticar os atos necessârios e represenlaÍ a empresa outoÍgante em
lodas as licitaçôes em todas as suas modalidades, tanto prêsencial como elêtrÔnica:
pod€ndo torner qualqu6r decisâo duíant€ todag as fases, inclusrvê apÍesentar
declaração de que a outoÍgante cumpre os requisitos de habilitaçáo. íormular
verbalmente lances ou oÍertas na etapa de lances, des slir veÍbaimente de formular
lanc€s ou oÍerlas nas etapas de lances. negocia. a redução de preço. deslstrr
exprêssemente de intenÇâo de rnterpor recxÍso edministrativo eo íinal da sesseo.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OE SANTA CATARINA - COMARCA OE TURVO

TABELIONATO OE NOTAS E OE PROTESTO
JOELSO LUIZ FASCIN - Tabelião

Maria Terezinha Dandolini
Tabeliâ Substituta

Rue Frsi Grâgôrio Oal Montg. 1100. CentÍo. Cep: 88 930-000
Fônê,/Fex: (48) 3525.0280 - tabêlionato.turvosc@gmerl com
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1'TRASLADO
Protocolo no: 05032
Procuraçáo - Data: 02/05/2017

Livro no: 049 Folha no: 117

manifeslar-se imediala e motivadarnent€ sobre a intençáo de intêípor recurso3
administratlvos ao final da sessâo. assirrar a ata da sessão. propostas, contratos,
prestaÍ toclos os esclarecimentos solicitados, usar os recursos, interpô-los.
apresentaÍ lances. negociar pÍeços e demais condiçÕes. conÍessar, transigiÍ,
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação; dendo
tudo por bom. firnre e valioso. Podendo Substabelecer total ou parcialmentc. Pela
outorgante. através de sua representante. me foi dito finahente, que aceite esta
procuÍaçâo em lodos os seus expÍessos termos. Esta procuraçáo tem prazo de
validade enquanto os outorgados forem Íuncionários da empresa outorgante. Assim
o disseram do qua dou fé e nre pediram este inslrumento que lhes li, accitam e
assinem. A9 roprerentanta! dr outoÍg.nte esaumem a totel r€sponrabllldade
sobre a veracldads de toda8 as lnÍormaçôes pÍostadas paÍa lavÍatura deste
ato. Cenlflco e dou Íê que estao sendo cumpridas as exigências necessárias para a
validade deste alo, sendo dlspensades as teslemunhas, porque a outoÍgante e suas
reprgs ldentlÍlcam Por documentos oÍiciais. Eu,

ubscrevl,
. Tabelião de Notas, que e fiz drgitar, conferi,

dou Íê e assl em pübllco com as mesmas repíesentantes da
outorgante e raso.Emolu tos: RS 50,05 t lo: RS 1.85 = RS 52.50

E testemunho da veÍdade

Turvo/SC, 02 de maio de 2017
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO E'Ú 1E6E

PRIMEIRO REGISTRO CÍVIL DE NASCIMENTO E ÔB]TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDtçôES E TUTELAS DA CO|T|ARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. '1145 Baiío dos Estados 58030.00, João Pessoa PB
Tê1.: (83) 3244-904 / Fex: (83) s244- U

http J rrww.azevodobâstos.not.bÍ
E-mail: cartorio@azevedobastos. not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO OIGITAL

O Bol. Válber Azevêdo dê Mlranda Cavalcanü, OÍicial do Primoiro R€gistro Civil dê Nascimentos o
Ôbitos € PÍivativo do Casamontos, lntsrdições e Tutelas com atÍibuição de autenticar e
rgconhocEr llrmas da Comarcâ ds Joáo Psssoa Capital do Eslado da PaÍaÍba, em viítudê etc...

Csrtificâ com base na Lel 893584 - art. 70 - inc. V, quo o(s) documanto(s) om anoxo é Íeprodução
fiel do origlnalque me Íol apresentado e noste gto conÍrmo sua autsnticidado através do Código
ds Controlê e AutsnticaÉo abeixo.
O reÍ6Íido ó verdado, dou fá.

Este documonto Íoí emlüdo em 0í05/2017 às 08:49:17 (hora de Brasília).

CHAVE DIG]TAL

00005b 1 d 734Ídglí05712d59fe6bco5bf1 5d394bO28d6E2OÍ€b2 1 53c04e4o2ÍBSEbE936€ca06 l Í1 d9c23 38 51 íd
56se724759597b99d2'l€Í8406c88c29€56âsb41dc6127ô00,1450babb6655b56M984

A châvo dlgitâl acima, garante quê ests documento Íoi gerado para VMLX - Eletronicos Eirelli Ltda
o emltido atravás do sito do Cartório Azevêdo Bastos, do âcordo com a LegislaÇáo F€deral €m
ü9o. AÉ ío. e 10e. § 10. da MP 22OO|O1 .

E3ta cartidão tam s sua validads ató:0í05f20í8 à.08:48r13 (Dia/M6s/Ano)

Código de Controle da CeÍtidâo: 701167

Códlgo dê controle da Autentlcôção:

675.it0505 t 70E19450827-í a 675305051 70E1 9450E27-2

A autênticldado dEsta c€ítidâo poderá ser confirmâda por quahusÍ pêssoa â â qualquer momento
através do site: http:/^^rww.azovodobastos.not.bÍ
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VML,. ELETRONICOS DIRELI
cNP.' O3.AOO.4'|7 I OOOL-4O NIRE 426OO3Oa264
SETIMA ÁLIEBâÇÃO DE EONT DE §OC DE IITD,.T\IIqgÂI,-DE.EET!E-LIIÚIIÁ.D-4-

MAR|A FAV^RIN DÁNDOLINI, Ílacionâlidadc brasilcr-a, nasuida crtr O7 l06lL94O, viúva, coLnerctantc, CPF
n' 918.763.7O9-O4, csrteiÍa de iclentidacle n" 1.O89.749, órgáo qxpcclidor SESP/SC, rcsidcntc e dotricrlra(lu
nâ Rrâ Frei Gregório Dal Mônte, I125, EdiÍicio Alfredo, epto 3O2, Centro, Turvo/SC, CEP 8893OOOO, Brasil.

Trtulâr (la Empreso Inclividual dc Rest)onsâbilidadc Lirlli[acla dc nome VMLX ELETRONICOS DIRELI,
resrsrrâd,l nestâ Junra Cômercial do Estado de SanrÊ Catarina, sob NIRE n.42600308264. com sede Rua
Luiz cirimlrclli, 1659. sâlâ 2, lmigrânres Turvo, sc, cEp 88.930 ooo, dcüdamcnrc lnscrita r1o càLtasrru
Nacionâl clc Pessoa Julidica/MF sob o Il' O.1.8()t).477 IOOOI-4O, deliberâ e aJusta Â preuenre âIreroçào, nos
têrrnos dâ Lci n" 10 a06l 2OO2, rÍrc(lianre as coDdicôes esrabetecrítâs nas ctárlsulas seBurnresi

DAS ALTERACÔES:
Clausule Primeira - A emprêsâ terá novo objcto socia):

1) O Cumercio atacadistâ e vareJrsts íte:
. Equrpamen[os de inÍormáticâ, comnrrtRdores ê periféncos, programae de computodorca r1ào-

custornizáv€is, §uprirucÍtlos de tnÍormática, pal't€s e peçâs para eqr-upamêntos de inÍormáticai
. Equipamcntos dc tclcfonia E comunicaçáo, panes e peçâs;
. Eletrodornésricos c cquiparrrerrros Llc áudio c vtcleo:
. Móvêiê, inclusivc sob nrcdicla;
. ArtiAos de iluminaç5,o reoidenciol;
. lnstrLlmentos musicâis e ocÊssóriôsi
. Peçâs Ê acessórios para âparelhos de uso dornéstico e peo6oal, elórÍicos c clctrónrcos, de

ant€nas, iDclusive parâbóhcas;
. Artigos para hâbitaçao de vrdÍo, cr-rstâI, porcelana, borracha, plástico, meral, macleira, v)me,

baL Uu; parlclas, louCas, garratàs termicas, escadas domestrces, escovâs, v^ssorrÍâs, câtrictes;
artitos dc cutclaria; toldos, papcl dc parcde;

. Equipâmcntos c sistêma dc scturaDçà Ícsi(lÉrrcial, rcdcs dc proteçáo paÍa residênclasi (ic
alârínes eletrônicos re6idêncial ê comercial; âqucccdorcs solarcs, partcs c pcças;

. hlxtintores de incêndio;

. Eqrlipâmentos de seguÍança pârâ uso doméstico ê indu8trlel;

. FiltÍos e purrírcârlorês.le águâ domésoco; de panelas, talheres, facâs, pretos;

. Livros, incluslve drdátrcos:

. Artigos ale papclarias clc esclitoÍio, de ernbalagens de papel e pâpêIão:

. Discos, Íitas de áudio, vÍcleos, CDs e DVDs - gravados ou nao;

. BrirquEdos, ioEos (elctrónicos ou não) e artigos recreÂtivos, inclusive suas pcças e acessórros;

. Arligos cspoÍtrvos;

. Biciclctas c tÍiciclos, dc pcças c ac€ssór'ios (lc biciclctas c lriciclos;

. 
^rti8os 

dc caça, pcaca c campürB;
. ErnbâÍcoçôes paÍa esporte c laz€r, paÉcs c Pcças;
. Artigos médicos e ortoPédicos;
. Mâquinâs e eqLripamentos PaÍa escritório;
. R€troPrôJerôres;
. Materlais para pinruras;
. Mâreriâis elérncos:
. Vidros plhrros c dc scguranca. de vidros para boxes e espelhos;
. Maquinas dc costur-a par a qualquer usur rtparaçáo e InanLrl€nçáo, partes e ÍJ€Cas:

equipamentos de gillâstica e condicionamcnto Íisico, partes, Pcças c compon€r1tcs nào
eletrônicos;

. Ar corldicionàdo para uso residesciâl e cornercial, condicronadores de ar paro uso comercrÉrli
instalaçao. manutenÇáo e repâro ern srstemÂs dp âr .ônílicionâÍlo, eÍn sistemas cêntr'àrrs de a!'

condicionado, de venrilaçâo e reÍt_igeraçào, e em aparelhos e equrpamentos de ar cí,nrj rcr ônaílô:
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VMLX ELETRONICOS EIRELI
CNPJ O3.4OO.477 I OOOI-4O NIR.E 42@O3Oa264
SETIMA ALTERACÂO DE CONT DE SOC DE INDTVIDUAL DE RESr LIItrrT.II,Â

. Maquinas e cquiparncntos para uso comercial, de mâquinas parâ automaçáo comcrclal e

gêrenciol, de moquinê5 ê êquiPâmcntos Pârâ coziôha iídustrà1, Pârtcs c pcç43;
. Instrumentos e matenâis médico-cirurgico hoêpitâlârê6 e odontôlógicos ê lâboÍatoriâis;
. Pro.iurôs ôdôntológico§;
. Artigos de ortopedia c calÇaalos orlopédicoa pÍontosi
. Maquinas, aparclhos Ê ccllriparrrelrtos odonto-nrédico hosPiLalarcs e lalxrlatoliais, de

cquipârnentos para clinicas de fisioterapiâ, de compônentes nÀô êletrônicos PârA maquinas c
e4Dipâmentos pâre r)sô ôílonto-médico-hospitalar;

2) Scrviços de:
. Rcparaçáo c manutcnçào de equipaucrrtoB clctrónicos;
. Reparação e:nonutênçâo de cquiparncntos dc manutcnçáo;
r Recarga de certuchos ââ6ociâdo âo coméÍctoi
. Dcsenvolvimênto de progrâmÊs.lê cômputedor scb encomendâ e consultcria e tecnologio cle

infor r açao.
. ConsultoriÂ êm rccnologia da itlÍornraçáu
. Lo.âção dê máo dê obÍ^ remporária

C)alrsulâ Segunda - As demais clausulas c paráBraÍos perm viBor irraltcradas

coNSoLlDAÇÀO DO IA.TO CONSTITUTM

L A cmpÍcsâ tcrD o Dornc cxrpresarial: VI,LX ELETRONICOS EIRELI e a cmpresa utihzarÁ o titulo
comerci6l de: "VMLX'.

2. O Capital é de RS 220.Ooo,Oo(duzcntos c vtntc mil rcais) iá totâlDlelte il(c8ralizâdo em moedâ
.orrFnt. ílô Pâís.

. ParagÍafo Único A responsabilidârle .lô ritlllar é limitada eo Câpital tntcgralizado.

3. A sede será nâ: Ruâ Lriz Cinmhelli l659 Bairro Imi8rRntes Sala 2 CEP 88930-000 TUFJô - Sântâ
Catarina

4. A empresa inlclcu suâs atividâdes em 0l dê mâro de 2OOO, c scu prazo de duraçáô ê pôr l.lnno
indclcrnrinado.

5. A crnpr-esâ rcrrr s€Lr obiclo o Comercio atâcaalista ê varcjista dê: EquipaEentos de inÍormática,
computadorcs c pcriféricoa. pÍotramâs dc computadorcs nào'customizávcis, supÍiIrculus .le
informática, pârtes ê pêÇÂs pârâ equipamcntos de informáticâ, equipementos de têletonia e
comunicaçao, parles e peças, clctÍodoméstlcoa e equlpamentos de áuÍiio e v'deo, móveis, incltrsive
sob mcdida, ârtigos dc iluminaçáo lesi(lcncial, ir,strur errLos xrusicuis r acessórios, peÇâs e
acessóÍros parâ âpârclhos d€ uêo doméstico e pessoal, êlétricos. eletrônicos. dc antcnâs, rnclusive
pârabóhcas, artigos para habltaçáo dc üdro, cristal, porcelanâ, horrâcha, plástico, metâ1, marleir'â,
villrc, IJi lbu; piJlclas, louças, garrafas térmicas, escadâs doméstrcas, escovês, vâssourRs, cabldes,
artitos dc cutclâria, toldos, pâ.pcl dc pârcdc, cquipamcntos c sistcma dc scBurallça rêsi(lc'rcral, rc(lcs
de proteçào pAÍâ rêsidêncies, de alarrnes cletrôrricos rêsidcncial c comeÍciat aquecedoreê 6olares,
partes ê peÇas. êxtintoÍes de incêndio, equipamêntos de seguranca parq uso doméstrco e lnriustriâ1,
filtros c purificsdorcs dc água doméstico, dc panclas, talhcrca, facas, prâLos, livros, Írclusive
didáticos, arti8os de papêlsrias dc ê6ôritório, cle embalagens de papel ê papclão, discos, Íitês de áudio,
vrcleos. CDs c LIVDS - gravados ou náo, brinquedos, jogos tcletrónrcos ou nào) F ârrig.,s racreerivos,
inclusrvc suas pcçns c aucssórios, artigos esportivos, bicicletas e triciclos, de peças e acessórios ale
biciclctâs e triciclos, ârtitos dc câçâ! pcscâ ê câmping, cmbarcâçócs para csportc c lazcr, par'tcs E

peças, Àrtigos médrcos e ortopédicos, maquinas e equlpementos pera escritório, retrorrojetores,
materjêis para pinturas. matêrlais elêtricos, vidros planos e de Segurançâ, de vldros paÍa boxes ê
cape.hos, maquinas dc cosrura pâra qualqucr uso, Íeparâção c manutclçào, pâr(cs c pcças;
equipamentos de ginasticâ ê condicionâm€nto fisico, psrtes, peçae e componêntes nÂo eletrónicos,
ar conclicionado parâ uso Íesidencial e comerc'ial, condicionâdores dc âr pârâ tlsô .ômpr.jât;
i[stâlaçào, Iralutcrrção e rÉparu cxr sirtcrDüs de ar condicionado, em sisremas centrâis de aI
condicionado, de ventilaçáo ê r€frigcração, c c[l aparclhos c cquipamentos dc ar condicrona(lo,
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Draqui as E E(tuipàILrclllos pars uso (:omerciEl, rle mâqrrinas pÂÍâ ârrtomâçào comercial e Serenciâ1,
.te mâquinas e equipamentôs pârn côzrnha rnclustrral, partes e peçâe, rnstnunentos c Inâterrars
médico cirúrgico hospitalâres e odontoló8icos c laboratoriais. proclutos odontológicos, ârtigos dc
(rr (opEdiá € càIçados ur tul,Édiuus pruntus, llra(luirás, .rptrr€llrus E cquiplr rcrrrulr odurttúrré(lieu
hospitalâres e lâborâroriâis, .iê ê.luinâmêntôs pârâ clinicâs de Írsioterâpiâ, de componentes nào
elelrônicos para maquinas e equipamento6 paÍa uso odonto médico hospitqlar, repnraçôo c
rnanutenção dc cquipamcntos clctr'ól1rcos, l'cpal-sção c Inanutelrçào dc c(luiparxcrrtos (le
r aruLcrÇão, Íec.aÍCa Ílp. cârlllahô§ nssô|]iÂrlo âo cornércio, desenvolvimenro de prô8.âmâs de
côÍnPLrtâdor sotr encomenda e consultoria ê tecnologiÊ c]e informaçáo, con6ultoria em tecnologio do
inforÍnÂçÀo c locaçào c]ê rnào dc obra teÍrporária,

6. Frca nomeâda poÍ ternpo indctcrminado a adnrirristr aüura, THAISE MARCON CIRIMREI,LI, brâsilcira.
soltcira, nascida elrl viÍrLe c setê clo mês rie janeiro de mil novecentos e oitente e quatro, empresÀriâ,
portadorâ da idenridade sob o N' 3.497.777 SESp,/SC, e CpF 0O4.230.919-05, r-csidcrrre c
domrctliadâ nâ Rua Pe. Dionísio da Cunha LaLrdt, 381 BaiÍro Dchorr Tubarão Sârrrâ Cararina CEp
48704-O80

7. A administraçáo da ErLr,rEsa é ererciÍie por MARIA FAVARIN DANDOLtNt ê'I'HAISE MARCON
CIRIMBELLI com .,s po.leres e atribuiçõês pâra adminrstrar os Íregócios, podenclo para tal,lro praricar
todos os âtoê pêrtrnenLe§ a EestÃo da cmpÍcs6, vcdada, no crttatlto, o uslJ do noÍne clnpresarial em
atividadcs cstranhas ao objcto, podcr)du. sÉ rrÉcessário, nomeâr procuradoÍes, de§atc q\r€ com prâzo
dc xrandato determinâílô e podêres especrÍicos.

8 r) RCI ministre clor(e s), declârâ(ml sob âÉ. p€na6 da Iei de que nÃo esrá(áo) irnpcdido(s) dc cxcr.ccrlcnll a
adnliniêlraçâo do êmpresÂ, por lci cspccial, ou cm YiÍrudc dc co[dcDaçàu uri[riràI, or] por- sc
ellcontrar sob os cfeitos tlcla, a pcrra que vedc, ajncla qrre tem pôrariemenre, o ecesso â cârgog
pút-tlicos, orr nor crime Íalimentâr, de prevaricaçao, peite oLL 6uborno, concuêoáo, peculato, ou cont16
a ecônomra populer, contra o Ei6têma finonceiro nacionâ1, contra normas clc dcfcsa da corrr:or r êr reia,
contra as relaçôes dc consunro, fé púl)lica uu a pÍopri€dade.

9. O titular cla crüprcsa ir)divrduál (lc respôn sâ hilida.lê limitârtâ, dependendo das poeaibrtrdades da
empresâ poderá olr náo Íaz€r retirÍlda Pró lnbore-

lO. Frca o emprcsâ individual aLrtorizâcla a distr ibuir arrt€cil)adárucrrte lucros do exerri.in, .ôm base em
levanÍâmlintô de balànço inlerúedráno, obs€rvâda a reposrçáo de lucros quonclo a distribuiçáo âÍcrar
o capital social, cor-tforDc cstabclecE o ilr liBo ].O59 da Lei n" l0.+06/2002.

11. A empresáÍia MARIA FAVARIN DÂNfrOLtNl, declâra que nâo participâ de nenhuma oLrtra cmpresrl
dessâ modâlidâde.

I2. Pâra evênruâl pÍopoeitura d€ quâlquer açào ou procedimcn
do Estado dê Santa Catarina.

cleito o foro da cida(lc dc T\rvo

D por €star assim justo e corrrr atado, assirarfl o prescnte insrnr m

Tur vo(SC)., 3 I drj?urciro de 20la

ARIA FAVARIN DANDOLINI THAISE C,RÚYíBELT,I
Titul:rÍ
CP!' n" 918.76:3.7O9 04

Admini
cPF oo.l.23{(g
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O2tO4t2O1A https://auldigital.azevedobastos.not.bÍ/home/comprovante/6753020418092830014S

REPÚBLICA FEOERATIVA OO BRÁSIL
ESTÂDO OA PARÁíBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNOADO Ei/l í668

PRIÍÚEIRo REGIsTRo cIvIL oE NASCIÍIiENTO E ÓBIÍOS E PRIV-ANVO DE CASATíENTOS, INTEROIÇOES E TUÍELÂS OA CO ARCA OE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB
rel.. (8313241-y0Á I Fax' \83)324+51e/,

httpJ .li!v/ azevedobastos.not.br
E-mail: cartono@azevedobaslos.nol.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel VálbeÍ Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do Pímeiro Registro Civrl de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e
Tutelas com âlribuiÉo de autênticár e reconhêcer frmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado dâ Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os deüdos lins de direito que, o documento em anexo identilicado indiüdualmente em cáda Códtgo de Aulenlicaçáo Otgitalt ou ia
referida sêquêncra, foi aulenticâdos de acordo com as Legislaçóes e normas ügenles'.

DECLARO ainda que, para garantir tÍansparência ê seguíança jurídica de lodos os atos oriundos dos respectivos servrços de Notas e Registros dç
Estado da PaÍaiba, a Corregedoria Geral de Jusüça edilou o Provrmenlo CGJPB N" 003/20'14, dêlerminando a inserção de um código em lodos os
atos notoriais e regislrais, assim, cáda Selo Digital dê FiscálizaÉo Extraiudicial contém um código único (por exemplo: Selo Oigilal: ABC12U5-
XíXa e dessa forma, cada autenticáÉo processada pela nossa SeNenlia pode ser confrmada e verilicáda lanlas vezes quanto for necessário
alravés do sile do Tribunal de JustiÇa do Estado da Paralba, endereço htlp //corregedoía.tjpb.jus.br/selo-drg[aU

A aulenticâÉo digital do documenlo faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa VÍtlLX Elêtronlcos Elrell ÍúE trnha posse
de um documenlo com as mesmas câracterísticas que foraÍh reproduzidas na ópia aulenticada, sendo da êmprêsa VlúLX Elêtronlcos Elrell ME a
responsabrÍdacle, única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo apresenlado a este Cartório.

Estâ DECLARAÇÁO foi emitida em OZO|+/20í8 09:34:55 (hor. loc.l) alÍavés do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Arl. 1o, 10o e seus §§ 10 e 20 da MP 220012001, como lambém, o documento eletrônico autenlicádo contêndo o CertiÍicado Oigilal do
tilular do CartóÍio Azevêdo Bastos, poderá seí solicitado diretamente a empÍesa V LX Elotíonicos Elrêli ÍúE ou ao Carlóno pelo endeÍeÇo de e-
mail aulenticâ@azevedobastos.nol.br

Para iníormações mais delalhadas deste ato, acesse o site Elpslblllljg j!êLaZgfCÍ!9!ês!9U9!DÍ e informe o Código de Consulta desta
Oeclârcçáo.

Códlgo do Consulla desta Declaração: 948032

A consulla desla Dec.laraÉo estará disponível em nosso site até 02,0iU2019 09:32:24 (hora local).

'Códago d6 Autenticeçáo Digttal: 67530204180928300149-1 a 67530204180928300149-3
'LêglslaÇóes Vigentos: Lei Fedêral nô 8.935/94, Lei Fêdeíal nô 10.40612002, Medrda Proüsóna no 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual n'8.72112008, Lei Esladual no 10.1322013 e Proúmento CGJ N" 003/2014

O reÍerido é veÍdade, dou fé.

CHAVE OIGITAL

00005b 1d 734Íd94í057f2d6gfe6bco5b670ec7498ê68bd20950628í abd6a24Í6a5d596265e2 í45b52A81,7279É.ed092524759597b99d21eí84e0c86c2
9e56aab70c5g38ea523bfr b8c64e 1 dê30d8dBc6
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http:/ À vw.receita.fazenda. gov. br/Aplicacoes/ATSPO/Cenidao/CndCo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nome: VMLX ELETRONICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 03.800.472000'l -40

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreve[ quaisquer dívidas de
rêsponsabilidadê do sujeito passivo acimâ identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pêndências em seu nomê, relativas a créditos tributários administÍados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniáo junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo 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 parágrafo único do art. 1'l da Lei n9 8,212, de 24 dê julho de 1991.

A aceitacáo desta certidáo está condicionada à verificacáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇds <http://www. receita.fazênda.gov.br> ou <http:/ i/ww.pgfn.faz enda.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n! 1.751, de 0211012014

Emitida às 14:41 .06 do dia 2411112017 <hoÍa e data de BrasÍlia>.
Válida até 23105/2018.
Código de controle da certidáo: í406.E69D.2CcE.c301
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ldel 24/|t2,(, 4:41



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

511

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão rocial)

cNPl/cPF:
VMLX ETETRONICOS EIRETI EPP

03.800.47710001{0

Ressalvando o direito da Fazenda Estadualde inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuÍadas, é certiÍicado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazênda.

Dispositivo tegãl:
Número da certidão.
Dàta dê emissão:
Validâdê (Lei ne 3938/66, Ân. 158,
modificado pelo aniSo 18 dã Lei n

15.510/11.)j

Lei nr 3938/66, tut. 154
1801'1OO15306807

t9l02l20Â t4t12ta9

20lúlzola

À autenticidade desta cêíidão deverá 5êr coníiÍmada na páglne de Secrêlaíla de Estado da farenda na lnternet, no endeíeço
http://w*rv.sef ,s..80v.bÍ

,Í
€ste documento íoi ãrsinâdo diSilâlmente

lmpresso emi 19/02/2018 l4:12.54
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Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razáo Social

VMLX ELETRONICOS EIRELI - EPP CNPJ: 03.800.4771000'l -40

Aviso

Data 06/03/2018'11h41min

Número

305
Vâlrdade

05t0st20't8

Sem débitos pendentes até a presente data

^- comproveçáo Junto à Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscriçóes
abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidáo.

lnscriçóes

ContÍibuinte: 2358 - VMLX ELETRONICOS EIRELI- EPP
Endereço: Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - Bairro IMIGRANTES - Compl. SALA 02 - CEP 88.930-000

Econômico: 809 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos.
Endereço Rua LUlz clR|MBELL|, 1659 - Bairro IMIGRANTES - Compl. SALA 02 - CEP 88.930{00

Código de Controle

CWYGUYUWSTPQF2l

Turvo (SC), 06 de Março de 20í I

A validade do documento pode ser consultada no site da preÍeitura por meio do código de controle rnÍormado
http://www.turvo.sc. gov.bÍ

/
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o3tul2018 hltpsr//www.siÍge.caixa.gov.br/Empíesa/CílCrílFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPêssoaMatriz=9110662&VARPessoa=911066?Â\4.

@

C/|,IX/f
CAIXÂ ECONÓM,CA FEOERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãof o3aoo477/ooo7-4o
RAZãO SOCiAI: VMLX ELETRONICOS EIRELÍ EPP

Nome Fantasia:v14Lx
Endereço: RUA LUIZ CIRINIBELLI 1659 SALA 02 / IMIGRÂNTES / TURVo / Sc /

88930-000

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

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

Validade: 03/0412078 a O2lO5lzOrA

Certificação Número: 20 180403 1057 1 201498313

Informação obtida em O3/O4/20L8, às 11:49:14.

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

hnps://wv/,,v.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crílcrfi FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatÍiz=9110662&VARPessoa=91í 0662EVARUÊSC&VARlnscr=0380047
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Conflra os dados de ldentiÍicaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atuâlização cadestral.

A inÍormação sobÍe o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo conlribuinte

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUIJERooE INSCRIÇiO
03.800.4771000í40
Ís.AÍRtz

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRÂL

OÁIÁ OE ÀEERTURA

oí0í2000

VÍ{U( ELEÍRONICOS EIRELI

TlÍULO OO ESTÁEELECIiENTO (NOívE OE FÁI.lTÀSlÁ)

virLx
PORÍÉ

EPP

côot@E oEscRtÇÁo DAprMoaDE E coNôMca pRlN ctpaL

a7.53-9{0 - ColrÉrcio varollsta e.psclaltsado ds slstrodomóEtlcos ê oquipamontos de áudlo ê vídoo

cÔoIGo E oEscRIÇ;o DAs ÂTIMDÁoEs EcoNÔT,tcÀs sEcU N DÁR lÀS

46.a5-í{í - CoÍÍxárcio alacadbta d. ln3trum€ntos e matêriâls pare uso [údlco, clnÍrglco, hospitlhr g de Lboratórios
46.a5-í42 - CoÍÍÉrcio atâcadista do prótêses e artigos do onopodia
46.{5-í{3 - Coméíclo atacadbta .lo produtos odontológicos
rl6.a7{{1 . CoíÍÉrcio etac.dbtâ de artig06 dê escÍitó.io e dê pâpolãÍia
45.a7€.{r2 . Comércio atâcadBt de livÍos, iomals e outras publlcações
46.a9{-Oí . ComÁrcio atacedlata do equipâmentos êlétdcos do uro p€asoal ê doméstico
46.49«2. Comárcio atacâdllte de apârolhos elêtrônlcos do uso pe3soal e domésüco
46.49-1-OG . Comérclo atacadilta do lust,es, luminárias o abajurg3
4€.6í.6{t . ComéÍclo âtacadlstâ do sqúlpamêntos de iníomática
4€.5í€{2. Comárcio atacadlgta d6 suprimêntos pa,a lnÍolmática
46.524{0 - CoÍrÉrclo atacadbta do componontes aletrônico§ . equlpamentos de tolêÍonlâ ê comunlcâção
46.64{{0 - Comérclo atacadlatâ do máqulnas, aparglhos g aqulpamentos para uao odonto{ódlco-hoapltâlar; pâÉes e
p9ças
46.6fi.00 - Comércio atecadlstá do máquinas ê equipamonlos parà uso comsÍcial; partos ê peçeg
{6.69.9.99 . Comérclo atacâdlsta do ouh?s máquinas o equipamgnto! náo Espsciíicados antorlornento; partes e peças
46.73-7{0 - Comérclo atacadlsta do matsrlal êlétrico
47.41.5{0 - CoEÉrcio varêJlstâ do tlntâs o mateíais para pintura
47.42340. Comérclo varollste do íruterial elétrico
47I3-'l{0 - Comórcio vaíêilst de vldros
47.5í-2.01 - Comércio vaígiiBta aEp€clalizado do êquipamêntos o suprlmontos de inÍoÍmática
,ú7.52-í{0 - Comérclo yarorista elpoclaltsado dg oquipamonto! dê teloíonia o comunlcação

cÔotco E oEsc DA NATU R EZA JUR 0rca
230-5 - Emprêsa lndividual d. Rê8 onsãbilidâdê Limitadâ (do NatuÍozâ Emp.e6á.i

R LUIZ CIRIÍIIBELLI

I]TIIGRÂNTES

í659

TURVO sc

CO|,'IPLE!€NÍO

SALA 2

CEP

88.930{00

EN OEREÇO ELEÍRÔNICO

ECONTABTLCONTÁBtLtOADE@Gf,tÂtL.COM
ÍELEFONE

(48) 3s2s{526

ENÍE FEDERAÍ\,o RES PON SÀTEL (EFR)

stÍuAçio cÁDAsrR[
ATIVA

DATA OA SIÍU'ÇÀO CADA§TRAt

03/09/2005

I de -l

I'/DTI\'O DE

02/04/2018 0E:15



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral https://www.receila.fazenda.gov.br/pessoaJuridicy'cnp-i/cnpjreva-/Cnpjre
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Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no '1.634, de 06 dê maio de 20'16

Emitido no dia 020/U20í 8 às 08:45:08 (data e hora de BrasÍlia). Página. í/3
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Compro\ante de lnscrição e de Situação Cadastral hnps://rvrvrv.receitafazenda.gov.br/pessoaj uridica,/cnpj/cnp.jrer dCnpj re

&
Núr'CRooE rNscRrÇ,io
03.800./r77 /00O'l 40
ÍúÂTRtZ

I couenovarre DE rNScRrçÁo E DE srruAçÃo
I CADASTRAL
I

OÀTA DE ÁEERTIJ RÂ

05/05/2000

VMLX ELEÍRONICOS EIRELI

côDr@ E DEscRrÇIooÁs AnvDÁDEs EcoNôtvlcÀs sEcuNoÁFlAs
47.5+7{1 - ComóÍclo vârêjista de hóveis
47.64.7{3 . ConÉrclo varêJlsta dê aÍtlgG dê ilumln.ção
47.56.3.00 . CorÉrclo varejistâ êEpociâlkado dg instaumontoa muslcaiÊ e acessórios
47.57.í.00 . Comórcio varEjista 93pecializado do peça3 o acorsódos par-a âpaElhos olotlooleuônlcos para uso
domóstico, .xceto iníoímátice e comunicação
47.694-99. Co,rÉrclo varcllsta dê outros aÍtigos do uso pe33oal o domó3tico não €€pecificados antoÍloÍmênte
47.6'l.O{í - CorÉrcio varojista de livÍos
47.61{{3 - ComóÍclo varBjlsta de aítlgos dê papoleÍle
47.62{40 - ConÍórcio v.r€iista d€ discos, CDs, DVDa B flta3
47.63.6{ri - Comórcio vaÍgiista de brinquêdos 6 artlgo5 rgcigatlvoB
47.63{.02. Comórclo varejista de artigG esportivor
a7.636{3. CorÉ.clo varojista de biciclsta6 o triciclos; peçaa o acoasóÍlos
47.63-6.04. ConÉrclo varsjistâ dg ã.tigos d€ caça, pa!ca a camplng
47.634{5 - CoÍfiárcio vaÍeiista dê êmbaÍcaçôê3 o oúttos vôlculoa Íecre.tivos; poçês o acessórios
47.73-3{0 - CoíÍÉrcio vâÍeiistâ dê artigos íÉdico3 e ortopódlcoa
,17.E94{7 - Comérclo varejista de equiparnonto6 para gscritórlo
47.89{.99 . Comérclo varejlsta dê outÍos produto! não ospgcmcados antgrlormentg
62.09í-00 . Supone técnlco, manutênçâo o outros serviç06 em tocíologla da inÍormrçáo
7t.20.5-00. Locação de rnáode-obra tempoáriâ
95.'t1{.{r0. Reparaçáo e manutonçáo de computadoÍ.s o dê aqulpamlntos poríáricos
95.12.6-00. Rgpa.ação e manutsnção do oquipamêntor do comunlcação

co0rco E oEscRrÇÀo oÁ NAÍuR EzaJUR iorca
230-5 . Emprosa lndlvldual dê Respon3abilidade Limitada (do ilatureza Emprê!á,|

R LUIZ CIRIMBELLI 1659
COí!/PLEÍlENTO

SALA 2

CEP

88.930{00
S,óIRRclDISTRITO

IMIGRANTES TURVO

EN OER EÇO ELETRÔI]ICO

ECONÍABILCONÍABILIDADE@GMAIL.CO

sc

IELEFONE

{48} 3525.0526

ENIE FEOERAN\O F ESPON SA\EL (EFR)

srÍurç,Ào cÁoÀ5ÍR[
ATIVA

DA,A DA SrÍUrçÁO CÁDÁSÍRA

03/09í2005

lonvo 0E

srrúÁçróEsPEcra oaÍa oÁ sÍrurÇ,Áo EsPEc ta

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

Emitido no dia 0204/20í E às 08:45:0E (data e hora de Brasília). Página: 2/3
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Comproranle de Inscrição e dc Situação Cadastral https://wrwv.receita.fazenda.gov.brlpessoajuridica./cnpj/cnpjreva/Cnpjre

s
NUÍr/ÊÊo0Ê rNscRrçio
03.800.477'0{10t-40
irÂTRtz

coMPROVÂNTE DE INSCRIçÃO E OE STTUAÇÃO
CADASTRÂL

05/05/2000

VMLX ELETRONICOS EIRELI

cÔorcô E DEscRtçio DAs anvoÁDEs EcoNÔi{cas sEcuNDiRr^s
95.2'l- )0 - Roparâçáo 6 manutênção dê oqulpamôntos êlêtroeletrônlcos de uso pessoâl e domóstlco

côorco E oEscRrÇ DANATURE2ÀJUR tca
230.5 . Emprôsá lndlvldual dê Rêsponsabllldâdo Llmltâdâ (do IrtuÍsza Emprcsái

R LUIZ CIRIMBELLI

CEP

8r.930400
BARRO,OISTRÍO

IMIGRANÍES

NúrvERo

í659
COiFLEMENÍO

SALA 2

TURVO

ENOEREÇO ELÊÍÊÔNICO

ECONÍABtLCONÍABtLtOAOE@GmAtL.CO
TELEFOIIE

(,+E) 3525-0526

sc

ENrE EE oERATI\/o REs PcNsÁ\EL (EFR)

slÍuÂÇ !o cÁoÁsÍRÀ!
ATIVA

oara oÁ sÍru!ç/Áo cÁDÀsTRAr

03/09/2005

ircÍn c DE srru!ç,Io croÀsÍRÀL

srTUÁÇÀo €sPECrÁL DATA OA SITUÁçÀO ESPEC IÁT

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no '1.634, de 06 de maio de 20'16

Emilido no dia 0204/20í8 às 08:,í5:08 (data e hora de BrasÍlia).

Consulta QSA / Capibl Social Vollar
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Atualize sua Dáqina
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Sistema Nacional de Registro de EmprEsas MeÍcantis. SINREM
SECRETÁRIA DE ESTAOO OO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA . JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pásina '1 de 2

CertiÍlcamos que as infoÍmações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua exDediÇão.

Florianópolis - SC, terça-feira,6 de março de 20'18

HENRY GOY PETRY NETO
csr,iien--À(ônJaáêtê,ii6.:ío;

o ln,t'ruro tlàdd.l de Í«n

Presidência da República
Casa Civil

Medidà ProüsóÍia Nô 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

EU,

Conferi e assino

Documento Assinado Oigilalmentê 06/03/201 8
Junta Comorcialde Sanl,a Câlârina
CNPJ: 83.565.&8 0001-32

Nomo Emprosârlâl:

VMLX ELETRONICOS EIRELI

llatufeza Juídlcâ: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABiLIDADE LTDA

Núm€ro de ldentiíicsçáo do Rsgislro d€
Emprâsâs ' IRE (Sodo)

42 6 0030826-4

CNPJ

03.800 4771000r40

Oala de Ârquivam€nlo do
Alo Constltutivo

05/05/2000

Dâta ds Início

01/05/2000

Endereço Complsto íLogradouro, ?{'o Complsmento, BairÍo, Cldâdo, UF, CEP)

RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659.SALA 2. IMIGRANTES, TURVO, SC, 88,930.000 '' . g
Obioto Socaâl

' Prâdo ds Duraçãocâpitâr: Rr z2o.od,oo - 'li l l: j, _aJf .
(DUZENTOS E VINTE MILBEÂIS) \:.',aF- i

. ..9. ,,-. 
- !

. ,tartntesratiz.do:Rt zi ooo,oo-- - 

"..' 
- fi,' .à I

(DUZENTOSEV|NTEM[nretSl--1.,, , -'-. I - -s!.,r-.- 1 - j _\4 \'., li. r

Tilular

MARIA FAVARIN DÂNDOLINI

918.763.709-04

i,."Éq"!..':t
sim -:: ).:1.i'.: -.

lniclo óo Mandanq

12Jc,412017

L :Dl
Íó.mino do Mandato

xxxxxxxxxx

Administrador NomsacloíT6ímino do Mândalo

MARIA FÂVARIN DANDOLINI
918.763.709-04

Término do Mandato

xxxxxxxxxx

@Paraverilicaía autenücidâde acesse www.jucesc.sc.gov.br
e infoÍme o número 027950/2018.01 na consulta d€ procassos

Vocâ dovo instalar o cemficado da JUCESC
www.jucêsc.sc.gov.bÍlcertiÍc-ado

)t

ATACADISÍÂ E VAREJISÍA DE: EOUIPAM DE COMPI.ITADoRES E PERIFÉRIcoS, PRoGRAMAS DE
S NÁo-cUSToMIáVEI EoUIPAMENToS DE INFoRMÁTICA:

EOUIPAMENTOS DE TELEFONIA E oE ÁUDIo E VIDEo:
MÔVEIS. INoLUSIVE soB MEpIDA: s E AcEssóRrosi PEÇAS E

AcESsÓRIos PARA APARELHoS.. E ELÊIRIcos, E DE ANÍENAS, INCLUSIVE
METAL. MADEIRA, VIME,
CABIDES: ARTIGOS DE

Pâ§ABÔLr \u.
ICAS; ARTIGOS PARÂ CRISÍAL, ELANA,
PANELAS. LOUÇAS. ICAS, ESCÂDAS

C-, ELARIA, TOLOOS; PAPEL EOUIPAM E EGURANçA S oE PRoTEçÃo PARA

E PEÇAS; ÉXTINTORESRESTDÊNCtas: DE E
PURIFICÂDoRES DE ÁGUADE tNcÊNDlo: Eou SE9UMNÇA USO

DoMÉsrrco: DE DE ESCRITÓRIo,
DE EMBÂLAGENS DE
Jocos (ELETRÔN|cos

íQU NÁoi BRINQUEDoS.
E ARTIGOS EÇAS E ARTIGOS ESPORTIVOS:

EICICLETAS E EAC / SICICLET rcLos; - PESCA E CAMPING;
EITIBARCAÇOÉS PARA PARTES E' E E EQUI PAMENTOS
PARA EScRITÓRto,
OE VIOROS PARÁ

MAÍERIAIS fARÂ TERIAIS ETÉTR .epqíos. e DE sEGURÁNÇA,.P.MANUTENÇÃo, PARTES E.NÁo 
ELETRÔNICoSI ARPEÇASi EOUIPAMENTOS E

CONDICIONADO
MANUÍENÇÁO E

, REEOENCl T coNDlc COMERCIAL| INSTALÁÇÃO.
DE AR IONÂDO, EM §[i.TEMAs DE AR .CÁNDIqOôIADO. DE VENTILÁÇÂO E

RÉFRIGERAÇÃO, E EM jE EourPAMENTos DE ÁR- NAS E PÂRA USO COMERCIAL

:coMERctAL EDE MAOUINAS PARÂ MAOUI NÀS NTOS ' INDUSTRIAL, PÂRTES
E PEÇASI INSTRUMENTOq.
oooNToLÓGIcoS; ARTIGOS:

MÉor PROOUÍOS
E ,E EOUIPAMENTOS

ODONTO-MÊDICO I 'DE -COMPONENTES 
I^.JÁO

ELETRÔNIcos PARA E\. ' DE REPARAÇÁO E

I\IANUTENÇÁO DE EOU E MANUTENÇÀQ DE {4r-TUTENÇÁo: RECARGA DE
.EllcoMENoA E CONSULTORTÂCARTUCHOS AO DE PROGR}A,iAS DE

E TECNOLOGIA DE T IN E DE

orl



w Sistema Nacionalde Rêglstro de Empresas Mercantis - SINREM

SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA . JUCESC

Norno Empr.sarial:
VMLX ELETRONICOS EIRELI

t{aturoza JundEã: EMPRESA INDIVIOUAL OE RESPONSAAILIOADE LTDA

Númêro d. ld.ntlflcação do R€glst.o dê
EmpEsâs . NIRE (Sêdê)

42 6 003082Ê1

CI{PJ

03.800.47710001-40

Oâtâ do Arqulvamênlo do
Alo Constltutlvo

05/05/2000

Oâtâ ds lnicio

01/05/2000

Último Arquivam€nto

Oata:2710212018 Número: 20189667001

AIO ALÍÊRÁÇÁO

Evenro(s):

ALTERÂCAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESÂRIAL)

CONSOLIDACAO DE CONTRATOiESTATUTO

Situaçáo

REGISTRO ATIVO

Sletui

xxxxxxxxxxxxx

cERÍloÃo slMPLlFlcADA Pásina 2 de 2

Certiflcamos que as inÍormaÉes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedicão.

Florianópolis - SC, terça-feira,6 de março de 2018

{

HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL

Éu,

Coníeri e assino



.-' ':, ,l
iá:rina I ce r

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇÀ DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: VIVILX ELETRONICOS EIRELI - EPP
(MATRTZ E FrLrArS)CNP,J: 03 -80O.477 /OO0r-40

cert.idão n": L4067933 4/2o1'?
Expedição: 24/1-1-/201'l , às 14:46:00
Validade: 22/05/20]-8 - 180 (cenlo e oiEenta) dias, contados da daEa
de sua expedição.

CerEif ica-se que VMLX BLBTRONICOS EÍREÍJI - EPP
(!,ÍÀTRrz E FrÍ.rÀrs) . inscrito (a) no CNPJ sob o n"

03.800,477/000f-40, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela Lei n' 12.44o, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n' l47o/2oll do Tribunal superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabílidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuaLizados até 2 (doís) dias
anEeriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídj-ca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus esEabelecimentos, agências ou fÍIiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verifLcação de sua
autenticidade no portal- do Tribunal Superíor do Trabafho na
Internet ( http: //www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO IMPORTÀIi|:TE

Do Banco NacionaL de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes peranLe a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabefecidas em sentença condenatória LransiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos prevídenc iários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbLíco do
Trabalho ou Comíssão de Conciliação Prévia.

!:!'r rrs c r:.rcrcaes..n.lrirst.-i5 !:
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vMLx ELETRôNrcos ETRELT - EPP

Elizeu Coelho Raupp
Por Procuração

C.I: 3.388.364 SSPiSC
CPF: 951.737.819-04

Comércio de elelrônicos

ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO N" I3/2018

A empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n" 03.800.47710001-40, por

intermédio de seu representante legal o Sr. Ehzeu Coelho Raupp, portador da carteira de identidade n"

3.388.364 e do CPF n" 951.737.819-04, DECLARA: que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal,

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer

lbalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

observância à Lei Federal n'9854, de2'7.10.99, que altera a Lei n'8666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Turvo/SC,04 de Abril de 2018

i 
ü.3.4*0.477 / 0001''X'i

VI,IILX T'LEÍRÔNICOS 
EIRELI' EPP

RUA L.'r/ ;-ir'r\lEl I I 
JET;. ;Jà( 

À i:

li$lcHÀ,.tp.v; cL

L
J

t8.3525-0688
/MLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

lua Luíz Cirimbelli, 'l659,sala 02, imigrantes, Turvo/SC
]EP: 88.930.000
)NPJ :03.800.47 7 I 0OO1 40

6vr\l-r<
Comércro de êletrônrcos



v \Lr< ç,r.,

Comércio de elelrônicos VMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

ANEXO 04. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N" T3/20I8

A empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n" 03.800.47710001-40, por

intermédio de seu representante legal o Sr. Elizeu Coelho Raupp, portador da carteira de identidade n'

3.388.364 e do CPF n'951.737.819-04, DECLARA: para os fins de direito, na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N." 13/2018, instaurado por este município,

que não estamos impedidos de licitar ou contrâtar com a Administração Pública, em qualquer de suas

- 'fe.as.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Turvo/SC,04 de Abril de 2018

?

Iizeu Coe o Raúpp
Por Procuração

C.I: 3.388.364 SSPiSC
CPF: 951.737.819-04

r j.i:j*.477/0001'4il

\J:.I:LX ELETRôNICOS 
EIRETI ' ÉPP

-,,.,,r7L-rq:MBELLI-^ 

",,:ir 
''Íus

l i-lllYJ

1659 sÀLÀ 02

8893C 000

SC J

r8.3525-0688
/MLX ELETRÔNICOS EIRELI . EPP

lua Luíz Cirimbelli, 1659,sala 02,
)EP: 88.930.000
)NPJ :03.800.477 10001 -40

vr\L-r<6
imigrantes, Turvo/SC

Comércro de el€trônicos



Coméício de eletíônicos VMLX ELETRÔNICOS EIRELI . EPP

l

ANEXO 05 - DECLARÂÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITwOS

PREGÃO ELETRÔNICO N" 13/2018

A empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n'03.800.47710001-40, por

intermédio de seu representante legal o Sr. Elizeu Coelho Raupp, portador da carteira de identidade n"

3.388.364 e do CPF n" 951.737.819-04, DECLARA: sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores.

' Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tuwo/SC,04 de Abril de 2018.

/)

'. .,,;,C"+2710001'40-r

Elizeu oêlho Raupp
Por Procuração

C.I: 3.388.364 SSP/SC
CPF: 951.737.819-04

I., ].i ELETRÔNIC()S EIRETI .EPP

- a]âilúBELLI 1659 SALÂ 02

,.:qiiIES S8930-000
r ra\io sc J

r8.3525-0688
/MLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

lua Luíz Cirimbelli, 1659,sala 02, imigrantes, Turvo/SC
IEP: 88.930.000
)N PJ:03.800.477 I 0001 -40

I
v \l-r<

ComéÍcio d€ slslÍônico.
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VMLX ELETRONICOS EIRELI . EPP

tr1n
! ,,J

Comércro de €tstrónicos

ANEXO 07 -DECLÂRAÇÃO DE NÁO PARENTESCO

PREGÁO ELETRÔNICO N" 13/2018

A empresa VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n'03.800.47710001-40, por

intermedio de seu representante legal o Sr. Elizeu Coelho Raupp, portador da carteira de identidade n'

3.388.364 e do CPF n" 951.73'7 .819-04, DECLARA: para efeito de participaçào no processo licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO N" 13/2018, da Prefeitura Municipat de Nova Santa Bárbara, que não mantém

em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por

inidade, ate o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações

do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Turvo/SC, 04 de Abril de 2018.

/)

tg.goo.+27 rcoat4
VMLX ETETRONICOS EIRETI - EPP

RllA {Ll17 alÊrlvlBEL.r l65S SÁLÂ 02

rMrGPÁ:i i LS SES30 000
r,.lÊ\C Sa

Elizeu Coelho Raupp
Por Procuração

C.I: 3.388.364 SSP/SC
CPF: 951.737.819-04

L

r8.3525-0688
IMLX ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

lua Luíz Cirimbelli, 1659,sala 02,
IEP: 88.930.000
I N PJ : 03. 800.47 7 I 000 1 -40

J

vr\l-r<
F6

imigrantes, Turvo/SC
Comércio dê ê,6trônrcos
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PODER JUDICTÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA OO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Turvo

7277736

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO No: 5202E2s FOLHA: í/1

À vista dos íegistros cíveis constantes nos sistemas de informática do Podeí Judíciáno do Estado de Santa
Catarina da Comaíc€ de Turvo, com distribuiÉo anterior à data de 2610312018, vettficou-se NADA CONSTAR em
nome de

VlJlLX ELETRONICOS ElREL|, portador do CNPJ: 03.800.4771000í-40.

OBSERVAÇÔES:

a)para a emissão desta certidáo, foram considerados os noÍmativos do Conselho Nacional de Justiçai

b) os dados informados sáo de responsabilrdade do solicitânte e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário:

c) a autenticrdade deste documento poderá serconÍlrmada no endeíeçoeletrônico hnp./ Mww.tjsc.jus.br/portal, opçáo
Certidóes/Coníerência de Certidãoi

d) para a Comaíca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz. Norte da
llha. Fórum Bancário e Distritaldo Continente:

e)c€rtidáo é expedida em consonância com a Leinc lí.10'l/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais
RecuperaÉo Extrajudiciale 20331 - Homologaçáo de Recuperaçáo Extrajudicial.

Certifico íinalmente que esta ce(idáo é isenta de custas.

Esta c€rtidáo foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Turvo, quaítaJeira, 28 de marÇo de 2018

7277736

128 -

i
PEDIDO N': l]ilililffiilt
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado 5tl

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 017742022{,0

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.800.47710001-40
NOMC: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 1110712018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternel
www.fazenda.or. gov.br

Eúindo va tntêmêt Púbt@ (1 v0v2018 09:19'59)



Santa Catarina
PREFEITURA I\,l!UNICIPAL DE TURVO
SECRETARIA OE FINANÇAS

Data: O8/01/2018 1 6lq9fliÍfi
Númoro

29
Validade

3111212018

ALVARA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO
E/OU FUNCIONAMENTO 2018

Conceddo á

Vl\,41X ELETRONICOS EIRELI - EPP CNPJ: 03.800.4771000140

PaÍa eslabeleceí nâ

Rua LUIZ ClRliilBELLl, 1659 - Bairro IMIGRANTES - Distrito SEDE - CEP: 88930000

Nome Íantâsiâ

VMLX

I Atividade princípal

omércio varejista especializado de eletrodomésticos
_Atividado 

Secundária

Comércio varejista especializado em suprimentos de inÍormática
Comércio var€Jrsla de equipamentos de áudlo e video
FabricaÉo de linhas para costurar e bordar
Comércio alacâdista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
Comércio atacâdista dê artigos de escntório e de papelaria
Comércio Atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicaÉo
Comércio alacâdista de oquipamentos de iníormáüca
ComéÍcio alacadista de equipamentos êlélricos e elolronrcos de uso doméstico 6 pessoal
Comércio atacádista de instrumenlos e maleriais para uso médico, ciílrrgico, hospilalar e de laboratórios
Comércio alacadista de livros, jornais e outras publicaçôes
Comércio alacádistâ de lustres, luminánas e abajures
Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamenlos pâra uso odonto-médico-hospitalar; partes e peç3s
ComéÍcio atracâdrsta dê máquinâs e equipamentos para uso comercial; partes e peças
Comérco alacadista de material elélrico
Comércio atacadista de outras maquinâs e equipamentos não especílicos ântenoímêntet partes e peçés
Comércio alacadista de produlos odonlológicos
Comércio atacadislâ dê próleses e artrgos de oítopedia
Comérclo alacadista de equipamentos e/ou suprimentos do iníormática

Horário de funcionamenlo

COMERcIAL 08:00 às 12:00 e 13:30 às '1 8:00

- 
Económrco

809

lnício da atividade

05/05/2000

Código de controlê

CWNFS6TWPITEHNLO

Fundamentação legal

A Prefeitura Municipal de Íurvo, expedido de conÍormidade com o capitulo ll, art. 92 à 106 da Lei n.0O2lO4

Turvo (SC), 08 de Janeiro de 2018

A validade do documenlo pode ser consultada no site da preÍeitura por meio do código de controle informado

NEREU RÀMOS 5AA. CENÍRO
T!tuo (SC) - CEP: 8a$0000 . Fom',1835258100
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https://tributa-rio.sef.sç.gov.br/tax.NET/tax.n",."uauu.of."rrlr-rlü(ujtu?pSecretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à

Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTÂ GATARINA
§ECREÍARIA DE ESTADO DA FAJZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO IG S

03.E00.47,1000í{}
GoMPROVANTE DE [.tSCruçÂO EgÍ DUÂL E

DE SITUAçAO GADASTRAL
Lioo A{dãd. com CM§

í 5r08/mo0

rNscRçroEsÍÁoua
25,t.084.060 VI{LX ELETROI{ICOS EIRELI

ÍÍuLo oo EsÍÁa€L€c[ÉNÍo (NoaJE DE FÀ\TAstÁ)

v U(

cÔorco E DEscRrçÀo oaÀIMoaDE Eco.lÔitca PRtNctP L

a753900 - CoÍnérclo v. oa lkado do olotrodonÉBüco8 e ut mentoa de áudlo o vídoo

cÔorco E DEscRç,Ãô oÁs anvDrDEs EcoNôacÀs sEcuN DÁFtas

4751201 . Comórcio varoilsta orpgcializãdo de equipâmoÍÍtos e supÍlmontos de lnfor,útlcâ
4ô45'103 - Comárclo atâcâdbta dê p,odutos odontológicor
,16,1?801 . Comórcio .t cadbta de .íigo. dê oscritóÍlo e dê papêlarla
i647E02 - ComóÍclo atac.dbta dê livros, iomai3 e outras publicaçóo8
,164940í . Comórclo atacadista de equipamentor olóldcos de ulo p€ltoal o do.rÉstlco
a6.t9,O2. ComóÍclo rtac.di.ta d€ apâÍelhos olotrônicos dq uso poitoal e doméltlco
4649«16 - ComóÍclo etacadlsta do lustres, luminárias e abaiuros
a65í601 - Comó.clo Etacadi.ta de equip.Íhgntog dg inloÍríática
,t65í602 - ComáÍclo atacadlsta dg !uprimgntor para inÍorlnáticr
,4652,()0 . ComóÍclo etâcâdlata dê componentês elêtr6nlcos e equlpamgntor do tgl€Íonla e comunlcaçào
,166i1800. ComóÍclo âtâcâdlsta do máqulnas, apaielhos ê equlpamonto! ÍlEra uao odontomádlcohoapttalar: Pa.tga e
peç43
4665600 - Comórclo atacâditta dê máquinas e êquipaÍhêítos para uso comorclal; partg! e peçê3
4669999 - ComáÍclo atacadlsta de outrâr máquiner a equipâÍnontos não especlÍlcado! antaÍlortnqnto; pâío! o poç43
4673700. Comórclo atacadlltâ dê matêrlal êlétrlco
474í500 - ComáÍclo varojista de tintas e metêriais paiá plntuÉ
a7a2300. ComéÍclo va.6llstá do material elétrico
47{3100. Comóaclo va.ejirte dê vidros
4752í00 - ComóÍclo va,gjiitr erpecializado de êqulparnêntos de têloíonia I comunlcação
{75,a701 . ComáÍclo veÍêll3ta do móvois
{754703. ComóÍclo v..rjistâ dê artigc do iluminação
,4756300. Comórclo va,gjista erpecializado de lnstrümentos mullcals I rcot!ódor
a767í00 - ComóÍclo ya,oli3ta grpeclslizado de pêças ê acossóÍloa pa,a apaÍêlho! gl€tÍoglotónlco9 para uto domóatico,
oxcoto lníormátlcâ e comunlcaçáo
a759899. ComáÍclo vâ.Êll3ta dê outros arligo3 de u3o pes3oal e domÚatlco não ospocmcado! Entorlonnento
476í00Í - Comórclo varEjl3ta do llvros
f6í003 . Com6,cio varojitt de âÍtlgoc dê papêlada
,u62800 . Comórclo vârorlsta de di.co3, cD3, DvDg. Íitâs
476360í - Coméício vaíoiilta d. brinquodos ê adigos ÍêcEativos
4763602. Comórcio vaíelistâ de artlg6 êspoÉivos
,u63603. Comórcio var.Jlrt do blclcletÀr o triciclo3; p€çês e acag!ó.|o3
a76360,1 . ComáÍclo vâÍÊJl3ta do artigc ds caça, p€scâ I camplng
a763605 - ComáÍclo yaÍojista do gmbãrcâçõos o outrGs vêículo3 Ecrsativos; poçê! o acea!óÍloa
a77330O. Comérclo yâ.Ell3tâ do anigc ÍrÉdicot e ortopódico3
a789q)7. Comórcio va.gJirtâ dê equlparnentos para g3critório
4789099. Comórclo va.gjirta de oubo3 produtos nâo Épscificado! antôdoÍnonto
6209í00 - Suporto tócnlco, menutonÉo ê outros sewiços êm tecnologiE da iníorfiâçáo
7620500 - Locâção do íÉodeobr. t€mporáÍia
96í'tE(x, - Reparâção ê manutenção d€ computadoes e de equlpamgnto! PoríáÍicos
9512600. Repârâçáo ô manutonçáo de oquipâÍn€ntos do comunlcação
9521500 . Repareçáo . riânutonção do êquipâmentos êlotroêletrônlcos dg ulo P€Sloal o doÍÚttlco
a6,{510i . Comórcio atacedirtâ dê lnstrümênto3 e materiei3 pera u3o Íúdlco, clrúrglco, hoaphtahr o da laboratórl03
{6,a5102 - Comárcio atacadista de próteses ê aÉlgos dê ortopediâ

I de2

C,edencledo . Emitlt Notâ Filcal Ehtrônica - NFê a partlr de 1710,í/20í5

05/03/2Ol8l4t2l

IRIBUINÍE CRÉOENCIÁDOOISPENSáDOÂ ErllÍIR G SEGUINTES D@UIVENTOS ELEÍRÔNICC§



Secreta.ia de Estado da Fazenda de Santa Catarina https://tributario.sef.sc.gov.br/ta\.NET/ta\.net.cadastro/result_sitcad.asp

. C.sdencledo â Emltlr E6c,ituraÇáo Fiac.l Dlqltal - EFD a partir dê 0í/0í/20íE

cóDtGo E DEScRtÇÁo oa NATUREza JURÍDtcÂ

2305 - EXPRESA tNOtVtDUAL DE RESPOISABTUDAOE LtÍútTADÂ (E PRESÁruA)

RUA LUIZ CIRI BELLI
NÚICRO

í659
COi/PLETvENTO

SALA 2

84930{00
BIJRRODISTRTTO

I IGRÁi{IES
l rNtclPlo
ÍURVO sc

slÍurÇio cÁorsTRÁt
ATIVO dosdo í6/08/20q)

Modelo âprovado pela Portaria SEF no 375, de 26108/2003
Emitido em 05/03/20í8 í4:20:59 (data e hore de Brasília).

05/03/20tB l4t2l
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECMCA

A Prefeirura Municipal de Praia Grande, situada na Rua Irineu Bornhausen.320,
Centro, Praia Crande/SC. CNPJ : 82.9 1 3.2 1 t /000 1 -80.

Atestamos para os devidos fins. que a Empresa VMLX ELETROn-ICOS EIRELI -
ME, inscrita no CNPJ sob no 03.800.47710001-10, estabelecida na Rua Luiz Cinmbelli,
1659, sala 0?, imigrantes, rnunicípio de Tuno/SC, nos fomeceu e iníalou.

l5 Ar Condicionado Split de 9,000 B'fus

l8 Ar Condicionado Split de 12.000 BTus

25 Ar CoDdicionado Split de 18.000 BTus

05 Ar Condicionado Splir de 2{.000 BTus

05 Ar Condiçionado S;:lir de i0.000 BTus

05 Conina de 0.90 rnctros

0i Cortina de 1,20 rnetros

02 Çortina de l.E0 metros

Curnprindo corretantelte con prazos e condiçôes pré-estabelecidas.

Por ser verdade

Firmanros o plesente

Pref.Municipal de Praia Crande/SC, 07 de Julho de 2017

de Olivetfo
srítl0Ôlhe ÍE{rs 
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0710712017 htlpsJ/autdigrtal.azevedobastos.not.bÍ/home/comprovanle/675307071 71620380683

REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO OA PARAíBA

CARTóRP AZEVÊOO BASTOS
FUNDAOO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CNIL OE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVAÍNO OE CASAMENÍOS, INTERDIçÓES E TUTELAS DA COMARCA OE
JOÀO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Barío dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Íel.: (E3)3244-5,104 / Fax: (83) 3244-5484

http:/^,vww.azevedobastos.not.bí
E-mail: cartoao@azevedobâstos.not.br

DECLARAÇÁO DE SERVIçO OE AUTENÍICAçÃO DIGITAL

O Bê1. Válber Azevêdo de MiÍânda Cavalcanti, OÍcial do Primeiro Regislro Civil de Nãscimentos e Óbitos e Privativo de Casamenlos, lntêrdições e
Tutelas com ákibuiÉo dê âutênticar e reconhecêr Írmas da Comarca de João Pessoâ Capital do Estado da Paraiba, êm virtude de Le , etc...

DECLARA para os devidos llns de drÍeito que, o documenlo em anexo identrficado individualmente em cáda Código de Aulenticaçáo Oigital'o! na
reíeride sequência, foi autentrcâdos de acordo com as LegislaÉes e normas vigentes3.

DECLARO âindâ quê, para garantir transparência 6 segurânÇá jurídice de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Nolas e Regiskos (
Estado da Paraíba, a Conegedona Geíal de JustiÇá editou o Provimênto CGJPB No OO3/20í4, determinando a inserÉo de um ódrgo em todos o§v
atos notoriáis ê regislrais, assim, cáda Selo Digilalde FiscálizàÉo Ertrâjudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dlgltal: A8C12315-
XíX2) e dessa forma, câda aulenticáÉo procêssâda pela nossa SeÍventia pode ser confirmada e vedÍicáda tanlas vezes qlanlo for necêssáào
através do site do Tribunalde Justiçá do Estado da Paraíba, endereçp http://conegêdoria.tjpbjus.br/selo-digitaU

A autêntrcâção digitaldo documento faz prova d6 que, na dâta ê horâ em que ela Íoi r€alizada, a empresa VML)( Eletronicos Eireli ME tinha poss€
de um documênlo com as mêsmas características que foram r€produzrdas na cópia aulênticâda, sendo da êmpíesâ VMLX Elêtaonicos Eirêli ME â
responsâbilidâde, única 9 êxclusiva, pela idoneidadê do documento aprosontádo â êstê Cártório.

Esta DECLAFTAÇÃO Íoi emrlidâ em 07107120'17 16126'.28 (hora locâl) atÍavés do srslema dê autenticaçáo digrlal do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 100 e seus §§ 1' e 2' da MP 22001200í, como lembém, o documento elelrônico aulenlicado contendo o Ceíificado Digital do
titular do Cartóno Azevêdo Bastos, poderá ser so[citado diretamênle a empresa VMLX Elolronicos Eirêli ME ou ao Carlório pelo endeÍeço de e-
mail autenlicâ@azevedobastos.not.br

Para rníormaçôes mais detalhadas deste alo, êcesse o site E!psle.g!.C!g j!êLê29y9!.0.8êsLQs jqlE e inÍorme o Código de Consulta deslâ
Declaraçâo.

Código dê Consuha desta Dêclaração: 772578

A consuha desta DeclaraÉo estará disponível em nosso site até 07/07n018 16122120 lhotâ locall.

rCódigo dê Aulenticaçâo Digltâl: 675307071 71 62038068&1
'Lêgislaçôês Vigêntês: Lei FedeÍal no 8.935/94, Lei F6deral nô 10.40612002, Medida PÍovisória n' 220012001, Lei FedêÍal no 13.'105/2015, Ler
Estadual n'8 72112008, Lei Estâdual no í0,1322013 ê Provimento CGJ N' 003/2014.

O reÍeído é verdade. dou íé

CHAVE OIGÍTAL

0005b1d734fd94f057f2d6gfe6bc05b8086d653504c4í13íc36bcê7ad72eaeÍb67b8d93ê68798íc70beb0a7924587d124759597b99d21eÍE4e6c86c29
56aab4d639af/37b1 e0ca5gcb7aê94â394a8a
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Estado cle SanÍa Cuturinu

Município de Santu Rosu do Sul

c 1-u.JJ

.?
ATESTADo DE cAPAcrDAoe rÉcnrca

O Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, situado na ruaFermino
Pedro Raupp, 400, centro, Santa Rosa do Sul/SC, CNPJ: 80.989.965/0001-98.

Atestamos para os devidos Íins, que a Empresa VMLX ELETRONICOS
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob no 03,800.4771000140, estabelecida na
Rua Luiz Cirimbelli, 1659, sala 02, imigÍantes, municlpio de Turvo/SC, nos
Íorneceu.

í3 Aparelho de ar Condicionado de9000 BTUS
09Aparelho de Ar condicionado de í2.000 BTUS
03 Aparelho de Ar condicionado de 18.000 BTUS
01 Aparelho de Ar condicionado de 30.000 BTUS

Cumprindo corretamente com prazos e condiçÕes pré-estabelecidas

Por ser verdade
Firmamos o presente

r .§, Santa Rosa do Sul/SC, 07 de Junho de2017

.-._ ,:-

i,ruÍ\rtt-
)

Lt ,Lo,
@
Setor de Compras e Licitaçôes

lr4nrm,tlurnPaldr §or floo da Sul

cNPJ: E0.989'96510001'98
e ,, F.nr,ro Pedío Rtupp Nc 

'00 
' Cên1ro

lã oosorroo'scora Rola do S,Jr- sc

Página 1 de 1

ua Ferminro Pedro Raupp, no 400 - Caixa Postal 005 - Fone/Fax (48) 534-
1113

CEP 88.965-000 - Santa Rosa do Sul - SC Home page -
www.santarosadosul.sc.qov.br E-mail compras@santarosadosul.cs.qov.bÍ
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1l/08r201/ https:/iautdrgrlal.azêvedobástos.nol.brrrome/comprovânlê/6 75311 081 71013330012

REPÚBLICA FEDERÂÍIVÂ DO BRASIL
ESTAOO DA PARAÍAA

CARÍÔRIO AZEVÊOO BASIOS
FUNDÂDO EiT í888

PRIMÉIRo REGIsTRo cIvIL OE NASCIHENTO E ÓBíTOS E PRIVATIVO OE CASAIUENTOS, INTERDIçÔES E TUÍELAS DÂ COMARCA OE
JoÀo PEssoA

Aí Eprlácro Pessoa, 1r 45 Ba,ío dos Estêdos 58030-00, João Pêssoa PB
Íe1.. (ê3) 3244-5á04 / Far. (83) 3244-5484

htlpr/^lrlvs.â2êvedobaslos.^ol.br
E-ma l cá(onô@ezêvêa,obestos.oot br

DECLARAçÃO DE SERVIçO OE AUTENTICÂçÁO DIGITAL

O Bel Vdlber Azevédo de M'raade Cavelcanlr. Oíoeldo Pnmeiro Registro CNll de Nasomenlos e Obrtos ê Pnvervo de C€saínênlos. lntêrúrçôss e
Tulelâs com alnburÉo de aulentrcáí e reconhecer fillias da Comercâ de João Pessoa CâpÍtel dô Estâdo d6 Peráíbs. cm vrrtude de Lei. elc...

DECLARA paÍa os Cevroos Íns de dúerlo que. o documeíito eln ânero rdentificâdo rndrvrduâlínenle em câde Cú,go de Aulenl,ceçào D,g el'or 
^a.Éíenda sequérctà Ícr aulenncâdos de ecordo com as LegElações e norrnâs ugenles,.

DECLÂRO arnda que. oara qaranl r :ransperêncre ê sêgrrrânçã lúídrcá de lôdos os âios oÍrundos dos respectvos seMÇos dê Noles ê R€§rstros lc\J
Esrado úa Pa,alba, a Coreqec,ona Geral de Jgstça edrto! o Prgvrhento ÇGJP3 N' C03,'2C11 dôro.mrnando a rnserÉo de um cód go em lodc,§ os -
3los noronars e regrslrars ass m. cãda Selo Drgrlâl de Frscalrzaçao Eírajudroal contéT urn cód qo ur co (por exemplo Sêro OÚAál: AEC|2U,
í1X2) e dessa Íoríhà cadã àulelrlrcáçJo processaCa oelá ôossa Servenlaa Dode ser confirmaCe e venÍcadá (ãnlas ve2es qlanlo íor recessáao
rlÍdves dc s,le Co Trib,Jnal de Jústiça do Estádo da traraíba. endeíeÇo htto /'corÍêaedona.tlpb.jus.br,selo-drqrtal/

A arlenlcêÉo drg(aldo documenlo fai prova de que. na dàta e horâ em que ela ío.rêâhzada. a e.hprêsa VHLX Elat onicoa Er.êli ME lrnha possE
de url1 Cocumênlo corn as íesnas cáradêístrcás euê fôrâm r6produrdàs nâ cóprâ âulenti.idá. sendô dá êmprêsá VMLX Elátronico3 Eirêli líE a
resoc.sâbrhdade unrcê e exclusrve. pêlâ idonerdade do doqrmento aprcsen!âdo a estê Cârtóno.

Esla DECLARÁÇÁO íor eÍnitrda em 1írOU20í7 íl:00:(X (hom locrll 61.6vés do srsleme dê 6utênticáÇlo digÍlâl do Canúio A"evôdo Eastos de
àcordo com o Aí- 1o 10D c sclrs §§ 1o e2' de MP 22OOZO01, como tâmbém, ô do.-lmento elêtrônrco âutenricâdo conlêndo o Certifi.ádo Drg,tel do
l,lulâÍ do Ca.tóno A2evédo Bastos, podêré se. solicitado díretamente ã emprêsâ VULX El.tronlcos Elr.ll ME ou ao Csíóno peb endereço de e-
rnârl aulentrcâ@âzevedobâslos.hcl.br

Pã,ã 
'nÍormàçóes mars detalhadas dest€ alo, ac€sse o sils l!E!iÂ-Cl-d1g!É!41Eys!§.pEtlg*..i:$g 6,nÍorôê o Codtgo cla Consu o dastà

,e.let?çac.

Códtgo dê Consulte dêste Dêclâração: 796096

A consulta desta Declaráçâo estárá disponivêlêm ôosso site até'l{/08/20í8 10:$:3/í (ho.a locrl).

'Códlgo dc Àut.ntlcsçào Olglt6l: 67531108171043330012-1
'Lêglsleçóe6 Vigêntes: Lêr Federal no 6.935/94, La Federal n0 l0 406/2002, Medrda Provrsóía nr 220012001, Ler Federel n0 13.í05/2015, L6r
Estadual n'6,721l200E, Ler Estadual n'10_132/2013 e Prowmento CGJ N'003/2014.

O reÍendo e veÍcÍade. dou íé

CHAVE DIGIÍAL

ffi
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e5ôaab3í1 1 soícdgaE 1 9d367d91 31 7c64e7db5
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Estado do Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
CAPITAL CATARINENSE DA MECANIZÁçÃO AGRÍCOLA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRJA

,.1 L I;Á R,4 SÁ N' I T.4 R I O

PARA

Estabelecimentos Industriais, Comerciais e AgropectÉrios

I Habitação(Habite-se)

I Estabelecimentos de Saúde, de Educação Pré-Escolar e Outros

r.'ome da pessoa fisicâ ou jurídica

VMLX ELETRÔNICOS EIRELI
Denonrinação comercial - Nome de fanrasia do esabelecirneoto

Ll@x --I Enderço - Logradoum (ru4 avenida, praça)

RUALUlz CIRTMBELLI SÂI-A 2

Bairro Municipio

Série 035/2018

Cff ,CPF ou RG N"

03. 800.4 771000 r -40.

N'

l6J9
Fon€

3525-0526IMlGRANTES ruB\l-or _ _
Proprietário c /ou responúvel

MARIA FAVARIN DANDOLINI
Tipo de estabelecimento, negócio ou etiüdsde

COMERCTO ATACADiSTA, ESPECIAI,IZADO EM ELETRODOMÉSNCOS E EQUIPÀMEN-TOS DE
Áuoro e úoeo r coRRELATos.
(),a cstdhelccimenlo:edtrtcaÇdo acima eslá autorizado(a) a Íuficiondr ser habitada,
conJorme a Lei Esladual n". 6.320 dc 20 de dezentbro de 1.983 e scus reguldnentos,
comhnado com l,ei Munici ln" 1057 dc 20 de Dezenbro de 1993 e seus rc lamenkts
Local c data Prazo de validade

TURVO 2AtD2l20tA 2810212019

Ressalrra

SUJEMO A VISTORIAS A UA RMOMENTO
Autoridade de saúde

g-..;u.,
6.súL 8rlt

S

MANTER EM LOCAL VIS VEL AO P BLICO
Observa

Fone: (d8) 3525-8100 / Fax: (48) 3525-0186
Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - CEP 88930-Cttt0 - Turvo - Sanla CalaÍina

E-Mail: gabinete@turvo.sc.gov.br - Site: www.turvo.sc.gov.bí
/

sdo oon l dô Fis.ãiãçao npo NdÍEl c: ÁGN61ã7-axGQ;
vãkr Td.l dô Ào Rt a23

-"'{*n o. a.a* a" ao.r, r,n .,,l".ioarrne.{pu.ir.L

cód.

tá

03íal02íi30558-l
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REPÚBLICA FEOERÂTIVA DO BRÁSIL
ESTADO OA PARÁiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EiI íEEE

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NÂSCIMÊNÍO E ÓBIÍOS E PRIV.AÍVO DE CASAMENÍOS, INTERDIçóES E TUTELAS DA COi'ARCA OE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803G00, Joâo Pessoâ PB
Tel.: (83) 324+5a(x / Faxt l83l 3244-548/

http / /rv/w.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobaslos.nol.br

DECLARAÇÂO OE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcânti, Ofcial do Primeiro Registro Civrl de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Câsamentos lnterdiÇóês e
Tutelas com alribuição de aúenlicar ê reconhecer firmas da Comarcâ de Joào Pessoa Capital do Estado dá Paraíba, em virtude dê Lei, etc...

DECLÂRA para os deüc,os fns de direilo que, o documenlo em anexo identiÍcâdo indiüdrralmênlê em cada Código de Autenticeçáô Digitalt ou nà
reíerida sequência, íoi autenircâdos c,e âcordo com as Legislaçóes e normas vigenles'.

DECLARO ainda que, para garantir fansparência e segurança jurÍdíca de todos os alos oriundos dos respeclivos seÍviços de Notas e Registros do
Estado da Paralba, a Corregedona Gêral de Jusliça editou o PÍoümento CGJPB N'003/2014, delerminanclo a rnserçáo de um código em todos os
atos noloriars e regishais, assim, cada Selo Digilal de Fiscalização Eírajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Olgital: ABCI2Ul
XrXA e dessa foíma, câda aulentic2ção processada pela nossa Servenlia pode ser conÍirmada e veriÍicada tantas vezes quanto íor necêssáÍio
através do sitê do Tribunaldê Jusliça do Estado da Paraíba, endereço http://conegedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autênticâÉo digilâldo documenlo íaz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa VMLX Elefonlcos Elreli HE tinha posse
c,e um documento com as mesmas caíacleríslicas que Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa V]úLX Elotronico! Eirell ME a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idone,dadê do documento apresenlado a esle Caíório.

Estâ DÉCLAF{AÇÁO foi emitida em O1lO3t2O18 1112?i21 lhora local) alravés do sislema de autenticaÉo digital do Carlório Âzêvêdo Bâstos, dê
acordo com o Arl. 10, í0o e seus §§ 10 e 2' da MP 220012001, como taíhbém, o documenlo elêtrônrco aL/tenticaclo conlendo o Certifcado Drgital do
tjlulaÍ do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamenle a empíesa Vf,ILX Elstronlcos Eirell ilE ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@âzevedobaslos.not.br

Para informaçÕes mais detâlhâdas deste alo, acesse o site EllpllzallEllgital.âzevedobâstos.not.br e inÍorme o Côdigo de Consufta desla
DeclaraÇào.

Códlgo dê Consúlta desta Declaraçáô: 924553

A consuha desta DedaraÉo eslará disponívêl em nosso site alé 01/03/2019 '10:2,1:5í (hora local).

iCódlgo dê Autcntlcação Digltâl: 67530103181021130558-1
zLêglslaçôes Vigsntes: Lei FedeÍal no 8.935/94, Lei Federâl n' 10.406/2002, Mêdidâ Provisóíiâ n" 22O012OO1, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Esladual n'8.72í12008, Lei Estadualn' 10.'132y2013 e Píoümenlo CGJ N' 003/2014

O referido é vêrdade, dou Íé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69feobc05b930087c00d137886a9299Í472a090'1bc408405b87e29e3Íe279c3e0670Í00a9524759597b99d21eÍ84e6c86c2
56aab7d5dbe8ofl 56b07d8959e5ebc06e62a
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./S Sí"TOES tríÊilf,,í -hTE
cNPJ. 26.981.059/0001-00

INDA1AL,O4 DE ABAIL DE 2018

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 tAs

Inscr. Êst: 258.247.!93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA sANÍA gÁRBARA / PR

PROCES5O PREGÀÔ ELET]RÔNICO NO 013/2018

Cldàde: Indalal, SC
Fonê: (47) 3334-6822
Emàrl: ir_f§lmoes@hotnnail,corn

PRÂZO DE ENTREGAI CONFORí4E EDITAL
PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORIVTE EDITAL
BANCO DO BRASIL AG=3420-7 C/C=O254192-O

lit /^t/?-L:t ^-4..'lt: tZ.),,n-, -SITVANI ALTINO DE FRANÇA ,/
RG 217504s

cPF 9312r911015

'J1
(o
(ô

ITEM ESpEC|F|CAÇÃO r.OTÊ í UNIDADE MARCA OU,\NTIDAOE VATOR ÍOTAL

4

BEBEDOURO/PURIFICADOR
refrUerdo pressão coluna simples aço
lnoddável,
- Garantia mínimâ de 12 meses.

UNID LIBÉLL 2 R$ s00,00 1.000.00R$

40

IMPRESSORA A LAZER (COt4UM)Cafacterí6tlcasr monocromáUi:o, memória
16 lvlB, resolLução:600x600, velocldâd(
33PPM, câpacidade,l00 páglnas bôdeja,
ciclo 25.000 págÍrastnês, interface UBS

E RÉDE lientE e veruo aoubomática/
dâránlià mínlná dê 12 mê§ês.

t-,NID XEROX 2 R$ 600,00 1.200,00R§

41

IN4PRESSORA À L-AZER

MULT]RJNCIONAL (COPIADORA,

SCANNER E ÉAx) caracterlsticas I

Padláo da cdr monocromábco, memóÍla
64 lYB, resolüção dê impÍqssão 60tk600,
resolução de digitallzôção [200x1200,
resolução de cópla 600x600,
velocidadel Sl PPM, capacidade 150
páginas/ barÉela, cjclo 8.000 págldrs

/m€§, fax 33.6 KBPS, inberface UBS e
RÊDE, frlnte e verso autoírnático, g6rantia
mínirnã.iê tl méêÂ

t,],NID HP 1 R$ 997,94 997,94R$

3.197,94RrtTI

nrhodqrtur ú0à.wmrw cEPú r:tsmord,E!.f,

Eú t,_efrúoerd.d

)
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ÀTO CONSTTTI,TTVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRES/IruO EIVI EÍRELI

. " 
EDEVALDO FORTES SIMÔES JI.]MOR - ME

CNPJ : 26.9E1.059/0001-00

Pelo presente instmmento do Ato Constitutivo de transformação de empresiíLrio para EIRELI,
EDEVALDO FORTES SIMÔES JIJNIOR, brasileiro, solteiro, data de nascimento
0211211977, empresário, portador do RG 5.392.609, inscrito no CPF 931.219.110-15,
resirlen[e c r]omiciliado sil.u a rua Arnoldo Fritz, n'609, bairro Warnow, Cep 89.130-000, na
quaiidade de empresiírio da empresa EDEVALDO FORTES SIMÔES JUNIOR - ME, com
sede sito a nra Amoldo Frita n" 609, baino Wamow, cidade de Indaial, Estado de Santa

Catarin4 Cep 89.130-000, cujo ato constitutivo se encontra regisrado na Junta Comercial de

Santa Catarina sob NIRE n." 42803255297 em 30/01/2017, devidamente inscrita no CNPJ sob
n." 25.981 .059/0001-0O, cra tmnsforma seu registro de Empresiirio cm EI'{PRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá,
doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no panígrafo único, do artigo
1033 e 9804 da Lei no 10406/02, resolve:

CLÁtlStlLA PRIMEIRA - Fica tran-sformado este Emprevlrio Individual em EMPRESA
INDwIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de JS
SIMOES EIRELI - ME, conforme faculta a LCP 128/08 artigo l0o, que doravante se regerá
com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo juridico ora
transformado.

CLÁUSULA SEGLJNDA - O acervo da sociedade ora úansformad4 subscrito e

integralizado no valor de RS 5.000,00 (Cinco Mil Reais), passaná para R$ 94.000,00 (Noventa
e Quatro Mil Reais) mediante a integralização neste ato em moeda corrente do País, a qual
passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLAUSULA TERCEIRA - Pnra tanto, passa a úanscrever, na integr4 o ato constitutivo da

referida EIRELI, com o teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

EDEVALDO FORTES SIMÔES JUNIOR, brasileiro, solteiro, data de nascimento
02/1211977, empresii'rio, portador do RG 5.392.609, inscrito no CPF 931.219.110-15,

residente e domiciliado sito a rua Amoldo Fritz, no 609, baino Wamow, Cep 89.130-000.

Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada" sob as seguintes clá aE:r-.-:-

Cláusula I - A empresa giraní sob o nome empresarial de JS SIMÔES EIRELI
terá sede e domicílio na Rua Amoldo Fritz. n." 609, Bairro Wamow, Cidade de

Estado de Santa Catarina, CEP 89. 130-000.

Cláusula II - O Capital será de R.$ 94.000,00 §oventa e Quatro \'lil Reais),

integÍalizados neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula III - O Objeto da emprcsa seÉ Comércio Atacâdista de Equipame

Informática; Comercio Atacadista de Suprimentos para lnformática; Comércio Ataca

Calçados; Comercio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; Comércio At
de Filmes, Cds, Dvds, Fitas e Discos; Comércio Atacadista de Componentes Eletr(
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Í

fuúpamentos de Telefonia e Comuuicação; Comércin A ta.;a.lista de Máquinas e

Eqúpamentos para uso tndustrial, paÍes e peças; Comércio Atacadista de Máquinas e

Eqúpamenos para uio Comercial, paíes e peças; Comércio Atacadista de Outros
Eqüpamentos e artigos de uso pessoai e doméstico não especilicados anterioÍmente;
Comércio Atacadista de Material Eletrônico; Comércio Atacadista de Ferragens e

Ferramentas; Comercio Atacad.ista de Equipamentos Eleffinicos de uso pessoal e domestico.

Cláusulr fV - A empresa iniciou suas atividades em 30/0112017 e seu prazo de duração é
indeterminado.

Clóusula V - A administração da empresa sení exercida p€lo Sr. EDEVALDO FORTES
SIMÕES JLI]\IIOR, com poderes e atribúções de EMPRESÁRIO, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da empresa, sem autorizaçâo do tihrlar da empresa

Clóusula VI - O exercício social coincidirá com o ano civil, s€ndo em 31 de dezembro de

cada ano. Será elaborado invenúrio, balanço patrimonial e balango de resultado econômico,
cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Cláusule VII - Nos quatro meses següntes ao término do exercício, o empresário deliberará
sobrc as contas e designará administrador quando for o caso.

Cláusula YIII - A EIRELI podeú a qualquer tempo, abú ou fechar filial ou outra
dependênci4 mediante alteração conEatual assinada pelo ührlar da empresa.

Cláusule IX - Falecendo o empresiírio, a empresa continuarí suas atividades com os

hercieiros, suc€ssoÍes e o rncâpaz. Não sendo possível ou inexistindo intsresse destes, o valor
de seus haveres seÉ apurado e liqúdado com ba.se na situação patrimonial da empresa, à data

da resolugão, verificada em balanço especialrnente levantâdo.

Clúusula X - O administrador declarÀ sob as penas da lei, de que não eslá impedido de

exercer a adminisiração da EIR.ELI, por iei especiai, ou em viÍtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos delq a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçilo, peita ou subomo, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas

de defesa da concorrência, conta as relações de consumo, fé públic4 ou a propriedade.

C!áusula XI - Declaro sob as penas da lei, que não participo de nenhuma ouEa

dessa modalidade.

Cláusula XII - Fica eleito o foro de IndaiaUSC para o exercício e o cumpri
direitos e obrigaçQes resultantes deste Ato Constitutivo.

INDAIAL-SC.,22 de Agosto de 2017.-

EDEYALDO FORTES S
,'' CPF.: 931.219.
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https::, autdigital.azevedobastos.not. br'homei comprolanter6ó01 I I l0 I

REPÚBUCÂ FEOERATIVÂ DO BRÁSIL
ESTADO DA PARÂ|BA

CARTÓRIO AZE\iÊOO BASTG
FUNDADo E lEE8

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCI ENTO E óAÍTOS E PRIVATIVO DE CA,SAHENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS OÂ COMARCA
DE JOÃO PESSOA

Av Epilácio Pessoa, 1í45 BairÍo dos Estados 58030.m, João Pessoa PB
Tel i (83) 324+5404 / Fex (83) 3214-54a4.

htts:/ Ííww azevedobastoG.not. ba

Efi ail: cartorio@azevedobastos.not.br

'Código dê Autênticeção Digltal: 6601111017í 4354105631 á 6601'11101 71435410563.2

"LegislaÉe5 \figcntês: Lei Fedêral no 8 935/94, Lei FedeÍal n" 10.40d2002, Medrda Prov6órra no 22OOl2@1,ld FedeÍel no 13 105/2015, Ler
Eslâdual no I721p(rcE. Lei Estadualn' 10.132y2013 ê Proümenlo CGJ N" 0032014

DECI.AR.AÇÃO DE SERVIçO OE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O 8el. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcánt. Oliqal do Pímerro RegistÍo Civrl de Nascimento6 e Óbitos e PrNatvo de C€samentos,
lnteídiçóes e Túlelâs com álnburÉo de autentrcar e re@nhecer lSrmas da Comarcá de Joáo Pessoa Cêpftal do Estado dâ Paralba. em virtude
de Lei etc

DECLÁRA parâ os devdos fins de drreito quê, o docr]mento em anexo rdentúcâdo rndNrduâlmenle em cada Código de Aúenltcaçào Dtgttalt ot)
na referida sequênoa, Íoíaúenticados de acordo com as Legislaçôes e normas ügentes..

DECLÁRO ainda que. pêra garantir transpârênêê e segurança ,urÍdrca de todos os atos onundos dos respectvos seMços de Notas e
Regrslros do Estâdo da Paralba. a CorÍegedona Geral de Justiça editou o Provrmenlo CGJPB No 003,2014, determhaMo a rnserção de um
ódrgo em todos os at6 notoriârs e regrsbárs, assim, cãda Selo Digital de Flscaltrãçáo Exlrâjudrciál contém um códEo único (por exemplo
Selo Digilal: ÀBC12UíX1X2) e dessa foíma. cade eutênticáÉo processada pela n6sa Servenüâ pode ser confirÍnada e ve.ifcada tanlas
vezes quánto for necessáno através do sÍte do Tnbunal de Justiça do Estrado c,â Paraíbe, endereço htlp //coraegedoíiâ tJpb lus brlselo-dgdaU

A âutêntrcaçáo digrtaldo cl@uínento faz pÍove de que, na data e hoÍa em que êlâ íoi reâlzâciâ, a empresâ RICÂRL DISTRIBUIOORÀ EIREU -

ME tinhâ posse de um doqrmento com as mesmas caradedstcas que foram reproduzides nâ cópta autenticáda, sêndo da empresa RICARL
DISTRIBUIDORÂ EIRELI - ME a re6ponsabilidade, únic€ e exclusivâ, pela idoneidade do doqrmenlo apresentado a este Cartorio.

Esta DECLÂRAÇÃO Íor emnrdâ êm 141OnO17 23'.13'.Og (hora local) atrâvés do sistema de autenticaÉo dEÍtêl do Cartóíio Azevêdo Beslos,
de acordo com o Art 10, 10"e seus §§ 1o e7 da MP 22001200'1. como também, o dooJmenlo eletrônico aulentrc€do conlendo o CertiÍcãdo
Drqtal do titular do Cartório Azevêdo Bastos, podeÍá sêr solEtado diíetamente a empÍesa RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME ou ao
Cârlóno pelo endereço de e-maal autentrcz@azeyedobâslos-not-br

Para informaÉes mais detalhadâs deste âto, acesse o site https //aúderlal azevedobâstos not br e inÍoÍme o C&tgo de Consulta desla
Declêraçáo.

Código de Coll6ulta dêBta DeclarâÉo: 833666

A consult€ desta Oedaração estará disponÍvel erh nosso site até'l'l/lUmí8 lif:58:19 (hoía locau

O refendo é verdâde. dou fé.

1d734fd94fo57Ad69ÍeObco5ba54â5bE050a4a763131í age7d243c80e96M35€3e178b027c.8407egfdda0Í2c7a5766
b09e82898o4O3e 1 foee.a77 6c-tu7cc03dcb4b 1 3a
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REPÚBLICA FEDERÂTIVA DO BRÂSIL
ESTAOO OA PARAIBA

CARTÓRIO AZEYÊDO BASTOS
FUNOÂÍ)o EH í 888

PRIÍ{EIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMEMTO E ÓBÍTOS Ê PRIV-ATIVO DE CA.SA ENTOS. INTERDIÇÔES E TUTELAS DA COII{ÂRCA
DE JOAO PESSOA

Aú Eprtádo Pessoá, 1145 8êrno dos Estados 58030-m, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 324+5404 i Fax: (83) 3244-5484

htts:/^,§r,$d.azevedobâstos notbÍ
E-rnarl. cánono@azevedobaslos not br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DrcITAL

O Bel Válber Azevêdo de Mrranda Cavalcanti, Oócial do Primeiro Registro Ciúl de Nascimentos e Óbitos e Pnvatvo de Casamenlos,
lnterdções e Tutelas com atribúiÉo de autênticár e recontEcer lirmars dá ComâÍcá de Joáo Pessoa Capitâl do Estado da Paraibâ, em virt-rde
de Ler. etc...

DECLARA para os devdos fns de direito que, o dooJmenb em anexo rder flcado individualrnenle em cáda códrgo ale Autenhcaçào Dtgttâlt oo
na reíeada sequêncja, Íor aúentcados de acordo com as Legislaçóes e nonnas Mgentêsr

DECLÂRO arnda que pare gâranlir transparência e segurança jurldica de todos os âtos oriundos dos Íespectvos seMços de Notas e
Regrslros do Eslado da Paraiba, a funegedoria Geíal de Justiç€ edrtou o Proúmefllo CGJPB No 0032014. delermrnándo a tnseíÇão de um
código em todos os atos notofiars e regrstrais, assrm, cada Selo Digital de Frscâlizaçâo Ext-áludlcrál contém um códEo únrco (por exemplo:
Selo Digilal: ABC1231,XíX2) e dessa forme, cáda aulêntEâçáo processada pela nossa SeÍvenlia pode ser confrrmada e veriícada tantas
vêzes quanto foÍ necessáno atrâvés do sitê do Tribunal de Justiça do Estado da Paíaiba, êndeíeço http://coÍegedoÍiâ tjpbjús bÍ/selo-drgÍtaU

A âutentrcaÉo d€rtal do d@urnento Íaz prova de que, na data e hora em que ela for Íeâlrzadâ, a empresa RICARL DISTRIBUIOORÂ EIREU -

ME tinha posse de um doqrmenlo com as mesms caraaÍeristicás que Íorlm repmduzidas nâ cópia autenlicáda, s€ndo da empresa RICARL
DISTRIBUIDORA EIRELI - llE a responsabilidade, únicâ e exclusiva, pela idonedade do dooJmento apÍesentado a este Cartóío.

Esta DECLARAÇÀO for emítida em 1411012017 23:11i4A íhora locel) através do srstema de autênticâÉo drgÍtal do Cartóno Azevêdo Bastos.
de acordo com o Ad. 1' 10o e seus §§ 1" e T de MP 220012001, como também, o documento elehôníco autenfucãdo contendo o CertÍficado
Drgrtal do titular do Carlório Azevêdo Bastos, podêÍá sêr solicdado drretamente a empresá RICARL OISTRIBUIÍX,RÂ EIRELI - ME ou êo
Cartório pelo endereço de e-mail aúeniicá@azevedobastos nol.tr

Para híormaçóes mârs detâlhâdas desle ato, acesse o srte !lE§lle.U!.lE!êLê2qy@q!ês e iníorme o Código de Consulla desta
Declâraçâo.

Código dê Con6ulta dêste Dêclaraçáo: 833593

A consult€ desta DedaÉção estârá disponÍvel em ncso site êté l1/í(yA)íE t3:q):52 (hoía local)

'Código de Aútênticâção Digital: 6601 1'l 1 01 7 1 25Í]07 012E- 1

zLêgislaçôes Vigentes: Ler Federal no 8.93í94, Lei Fedeíal no 10.406t2O02, Medida PÍovEónâ no 2200/2001, Lea Federaln" 13.105/2015, Ler ,v
Estaduãl n'8.7212008. Lei Esradual no 10.132013 e Proümento CGJ N" 0032014

O íeíendo é vêrdade. dou íé

CHAVE OIGITAL

00005b1d734fd94f057Í2d69fe6bc05baí4a5b80í)a4a7631311a9e7d243ê80a8Íaftu8ã208Í8e2558Yd683ú41287Í7 a576629Íef88r3e636áfd33b
09e82891 50e206240bsd436885fr404d6897b6
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cNPJ. 26.981.05910001-00 lnscr Est:258.247.193

Js srMôEs ETRELT -ME
CNPJ: 26.98í 059/0001-00
Rua Arnoldo Fritz no 609
Bairro Warnow
EMAIL- jr fsimoes@hotmâil.com
cEP-89. 1 30-000 Íone (47) 3334-6822
INOAIAL-SC

IND.\I-{L. 05 DE SLTL\'ÍBRO DE ]O I 7

PROCURAçÃO PARTICULAR

Por este instrumento particular de procuração nomeio o Sra.
SILVANI ALTINO DE FRANç4, portador da cedula de identidade no
2.t75.045 e CPF no 776.88O.749-91, procurador da empresa JS

SIMÕES EIRELI-ME , cadastrada sob o CNPI 26.981.059/0001-00 e
inscrição estadual no 258.257.193 para participar de licitações

na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes
para pronunciar-se em nome da empresa , visando formular proposta

e lances, negociar preços, declarara interposição, renunciar ao
direito de impor recursos e praticar todos os demais atos inerentes

ao certame incluindo assinaturas de contratos, declarações e
propostas.

Validade Indeterminada
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Rua Arnoldo fritz ne 609
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REPÚBUCA FEOERANVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓruO AzEÉDo BÀsTos
FU}iDADO EII 186E

PRIME|RO REGTSTRO CtVrL DE NASCTMENTO E ÓBrrOS E PRTVATM OE CASAMENTOS, TNTEROçóES E TUTELAS OA COMARCÂ
OE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pess@, íí45 BairÍo dos Estâd6 58030-m, Joáo Pessoa PB
Tel r (eA) 324+5404 i Fax (83) 3244,5484

ht$)r^/,aÂ1í azevedobastos.notbr
E-ma c€rtono@azeveclobastos.not.br

o.),

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcânt. Ofcial do Primerro Regrslro Civil de Nascimentos e Óbitos e Prúahvo de Casamentos,
lnlerdçóes e Tutêlâs com atnbuiÉo de autêntrcaÍ e reconhecer fÍrnas da Comarcâ dê João Pessoâ Caprtal do Estado da Paraiba. em virfude
de Lâ etc

DECLARA parâ 6 devúos fns de drrerlo quê, o documenlo em anexo identficado rMrviduâlmente em cáda &idEo dê Autentcaçáo Dtgilal, o\)
na referida sequêncra, foiaúenúcados de acordo com âs Legrslâçóes e normas ügentesp.

DECLARO ainda que para garâriir transpârêhaa e sêgurânçâ iurídica de todos os atos onundos dos íEspectvc seMços de Notas e
Rêgrstros do Estado da PaÂiba, a Corregedona Geral de Justiça editou o Provrmênto CGJPB No m3/20í4, dêteímrírândo ê rnseíção dê um
código em todos os at(,s notoíiais e regrsfars, âssrÍh, cáda Selo Digihl de Frscalização ExtrâIJdrciâl contérn um código únrco (por exemplo:
Selo Digi?al: ABC1231LXrX2) e dessa Íormâ. .eda auteiticáçáo processada pela n6sa Servenüa pode ser coofinnada e verifcáda trantas
vezes quanto for necessário âlravés do sile do Tnbunal de Justjçá do Estado dá Paraíbe, erdêÍeço hnpi//coíegedonâ t pb-jus brlsêlo-d€ aU

A aúenticação dllitâl do docuÍlento Íaz píova de que, ne dáa e hoÍa em que elâ Íor Íealizedâ, â empíesâ RICÂRL DISTRIBUIDORÁ EIREU -

ME tinha posse de um d@umento com as mesmâs carÉderíslicás que íoram reproduadâs ná c@ra autentjcada, sendo da empresâ RICARL
OISTRIBUIOORÂ EIRELI - mE a responsabilidade, únicâ e exclusiva, pela idoneidade do doqJmento apÍesentado a este Carlório.

Esta DECLAIiAÇÁO foi emitida em 1411012017 23'.1211'l (hore locál) atavés do §slemê cte aúenhc€Éo drgÍtal do Cartôno Azevédo Bastos
de acorclo com o Arl 10, 10' e sêirs §§ 1" e 7 da MP 220012001, como também, o documenlo elebônrco autêntrcado contendo o Cert,ícado
Drgital do ütular do CartóÍio Azevêdo Bastos, pdeÍá ser soliqlado diretamente â emp.esá RICARL DISTRIBUIOORA EIREU - ME ou ao
Carlório pelo endereÇo de e-mâil âúentrca@azevedobaslos.not.bí

PeÉ rníormaçóês mais delalhadas deste ato, acesse o srte !l jp§l1e-U!lg1!ê-LêZC!@9!ê!9§!!ül! e tnÍorÍt€ o Código de Consulla desta
DeclaraÇáo

Código de Coosulta destá Í)eclaraÉo: 833670

A consulta desta Dedaraçà) estará disponível eín nosso súe ãlé 1ílíOml8 í4:58:19 (ho.a locâl).

O refendo é verdade. dou Íé.

CHÂVE DIGITAL

'Código de Aútenticáção Digital: 66011110í7Í435410381-1

'Legislaçóes Vigentês: Lei Federal no 8.935/94, Ler Federal n''1040d2002, Medida Provisória no 2200/2001, Ler Federalno 13105/2015, Lei \,
Estadual no I7212008. Ler Estadual no '10.132y2013 e Provrmento CGJ N'003,2014

00005b 1 d734fd94fi357f2d69fe6bcosba54a5b8050a4a7631 3't 1 ageTd 243c80a í 4 99f45d8dc7da8d549d41 56íEd 71 c8c7â576629fef888e636êfd33
b09eE2Eg,lecbed 8í692dec93bc++3ê28cacgf 35
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REPÚBUCA FEDERÂTIVA t)o BRÂSIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTóRIO AZE\/ÉDO BASTOS
FUNDADO EII 1888

PRIÍ{EIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO OE CASA EXTOS, INTERDIçÔES E TUTELÁS DA COIúARCA
DE JOÃO PESSOÂ

Av. Epilácto Pessoa 1145 Batrro dos Estâdos 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel. (83) 32,í4-54041Fax (83) 3244,5484

htQr/^ívrw azevêdobâstos not bí
E-marl: ca rtono@azevedobaslo s not br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

DECLAFÂ para 6 devdos fns de direito que, o clodrmenlo em ânexo identrÍicado indivrdualrnente em cada Código de Aulenticaçào Digitall ou
na refenda sequêncra, Íoi aulenlicados de acordo com as Legislaçôes e noímas úgentesi

DECLÁRO amda que, para garantir b-an+aÉncia e sêgurança luídrcá de todos os atos onundos dos respe(ávos seMÇos de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Coregedona Geíel de Jushçâ editou o Provimento CGJPB N" 0032014, dêteÍminando a inserção de um
código êm lodos os alos notonars e registrais, assim, câdâ Selo Drgrlal de Frscalização Exbajudicial conlém um código único (por exemplo:
Selo Digital: A8C12315-XrX2) e dessa Íonnâ. cada autentiôaÉo processâda pela n6sa Serventa pode ser confiíÍiada e venficeda tantas
vezes quanlo for necessário abavés do site do Tribunâlde JustÉ do Estado da Paiaíba, endereço http://conegedoria-tjpb.jus.br/selonigitall

A autenticâÉo digitãl do docurnento faz prova de que, na datâ e hoÍa em que ela foi realizada, a empresa RICARL OISTRIBUIDORA EIREU -
ME hnha posse de um d@Jmento com âs mesmas característicãs que Íoram Íeproduzidas na cópia autenbcáda. sendo da empresa RICARL
OISTRIBUIDORÁ EIREU - UE a Í6ponsât lidade, únlca e excluslva, pela idonedâdê do d@Jmenlo apíe.enlado a este Caíoíro

Esta DECLAFIAÇÃO Íor emilida em 14n0,tm17 23i11iOO lhora locâl) abâvés do sistema de autenticaÉo drgital do Cartóno Azevêdo Baslos
de acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ í" e 7 daMP 220O12OO1, @mo também o documenlo eletÍônico autentic€do contendo o CertiÍcado
Drgrtal do ttulaÍ d,o Caíorio Azevêdo Ehstos, podeÍá ser sofidtâdo direlamente a empresê RICARL DISTRIBUIDORÁ EIRELI - ME ou ao
Caíórb pelo endeíeço de e-mâil autenücâ@âzevedobestos nol.tlr

Para informaÉes mâs delalhâdas desle alo, ac€ssê o site httos //âutdrortalazevedobestos nol br e inÍorme o Código de Consufta *sta
Declaraçâo

Código de Consulla.rêstâ DêclaÍação: 833672

A consulta clesla Dêclâração êstârá dEponivelem ncso site até 1íl1Oml8 14:58:19 (hora locâl)

'Código de Autênticâção Digilâl: 66011'!1017 143il11247-1
:Lêgislaçóes Vigentes: Lei Federal n" 8.93í94, Lei Federal no 10 40d2002, Medida Provisória no 2200/2001, Ler Fêderâl no 13 '105/2015, Ler

Estaduãl no I 72't2008. Lei Esladual no '10 132ym13 e Proúmento CGJ N" 003/2014

O refendo é verdade. dou Íé.

CHAVÉ D|GITAL

O Bel. Válber Azevédo de Mríenda Caválcánli, Olioal do Pnmeiro Regrsto CrMl de Nascrmenlos e Ôbrtos e Pnvat\6 de Casámentos,
lnterdições e Túelas com atribuiÇâo de autenticar e reconhecêr frmâs da Comarca de J(Éo Pessoa Capitâl do Estad,o da PaÍalbâ, em virtude
de Lei, etc.

00005b1d734fd94m572d69fe6bc05ba9a5b8050a4a763í 311a9e7d243c80a2dÍ8308381úÍ41906473773bd02,14e274576629fef88r3e636afd3
3b09e8 28969e91 b35b0b0bo€dca2ccbab25Í,14

t tE díE ú ÊqiLliit

EÉ Právr.ôr. tr r 2 1Oú ,I
ú 2a ú +r- it 2@.

tcPníd

ldel 1.1'1012017 23:12



2212nO17

MIN§ÉRIO DA FAZENOA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional

CERT|DÃO NEGATTVA DE DÉBrrOS RELATTVOS 4OS TRTBUTOS FEDERATS E À DÍV|DA AT|VA
OA UNIAO

Nome: JS SIMOES EIRELI . ME
CNPJ: 26.981.0591000'l -{,0

Ressalvado o direito de â Fâzenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas dê
responsábilidade do sujeito passrvo acrrna identificado que vrerem a ser apuradas, é certificado que
não constam pêndências em seu nome, Íelativas a créditos tÍibutáíos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriÉes em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certadão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminrstraÉo direta a ele vinculados. ReÍerê-se à situação do
sujêito passivo no âmbito da RFB ê da PGFN e abrange inclusive as contnbuições sooais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 daLei n' 8.2'12, de 24 de julhodel991.

A aceilaÉo desta cêrtidão está condicionada à veriÍcaÉo de sua autenticidade na lntemel, nos
endêreços <http://rb.gov.br> ou <http:i/www.pgÍn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de ?,1012014
Emitida às 11 01.49 do dia 2A12J2017 <nora e data de Brasília>.
vátida ate 20106/2018.
Código de controle da certidão: 985E.D484.F25F.608F
Oualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

n ni.. :.t
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBTOS ESTADUAIS

Nomê (rãzão social)

CNP]/CPF:

IS SIMOES EIRELI ME

26.981.0s9/O@1{O

Ressâlvando o direito da Fazenda Esteduâl de insaÍevêr e cobrar as dívidas que viêrêm a ser apuradas, é cêrtificado
que não coníam, na pres€nte datâ, pendências êm nome do contribuinte acjma identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos adminiíredos p€la Sesetaria dê Estado dâ Fezendâ.

Disposilivo Le8.l:
Núm€ro de c€íidão:
Data dê emissão:

Validâdê (Lêine 3938/56, Art.158,
modificâdo pêlo artigo 18da L€i n

15 510/11.).

Lli n. 393a/56, Art. 1S/r

1801«D125599G'
ialo2t2olA LOtlAt22

@lúlm$

A aut€nticid.dê deí. clrtidio d.y€rá s€r cohllrÍnâdã na É8inâ d. SêcÍet Íie dc Estrdo de F.rêndà n. lntemet, no eôd€reço
http://wlxw.sêf .sc8olr.br

Fste doo./mênto Íd .ssiÉdo didtalmentê
lmpresso em: O8/02l2018 10:19:48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICíPlo DE INDAIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN]STRAÇÃO E F|NANÇAS
SETOR OE TRTBUTAÇÃO E FTSCAL|ZAçÃO

CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No 4723 201E

a 1'l

[CONTRIBUINTEI

Nome/Razão:
CNPJ:

Endereço:
BaiÍo:

JS SIMOES EIRELI . 
'IIE26.981 .059/0001-00

RUA ARNOLDO FRI]-2, N" 609

WARNOW

875.í 80

Cidade: lndaial SC

ALIDADE I

PARA FINS DIVERSOS

CERTIFICO, para os devidos Íins que, de coníormidade com as inÍormações pÍestiadas pelo
óígãos competentes desta prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTAM
DÉBITOS VENCTDOS referentes a TÍibutos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, ate a presente
data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas,
mesmo as referenles a período compreendido nesta certidão.

A aceitaÇão da presente certidão está condicionada a verificaçáo de sua validade na intemet
no endereço: www.indaial.sc.gov.br, ou no setor tributáÍio da PrefeituÍa Municipal.

Observação: Esta Certidão é valida somente para o contribuinte acima citado

Válidade: 30 dias a partir da data de emissão.

Emitido viá Portal em: íM)3/20í6 às í7:17:5,1
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1\tMt201a https:/^^/ww.sifge.câixa.gov.brlEmpresa/CrÍlcrÍ/FgeCFSlmprimiíPapel asp rti
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C,,7,xA
C.4IXA ECÕNÔMII]A FEOERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

rnscrição: 26981059/0OO 1-00

Razão Social: ls slMoEs EIRELI ME

NOME FANtASiA:JS & FILHÔS

Endereço: RUA ARNOLDO FRITZ 609 / WARNOW / INDAIAL / SC / 89130-000

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

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

validade: 76/04/20L8 a 7s/Osl20l8

Certificação Número: 20 1804 1 606062 665395246

Informação obtida em 78/O4|2OL8, às 10:12:28

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

hl(ps://w!\ rr.sifgê cáixâ.gov br/Empresa/CrÍlcílFgêCFSlmpnmirPapêt.asp 111



18/03/2018 htlps/www súge.cãixa.gov br/Empresá/CrflCílFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoâMâtÍz=471'10957&VARPessoâ=47110957&VARUf

it3IT?IlXI YOLIAR

C1|.'xA
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Certificado de Regularidade do FGTS - CR.F

Inscrição: 26981059/0001-00
Razão SoCiaI: ]S SIMOES EIRELI ME

Nome Fantasia:JS & FILHoS

Endereço: RUA ARNoLDo FRIrz 609 / wARNow / INDAIAL / sc / 89130-000

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

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

validade3 09/ 03/2019 a 07lO4l2OLg

Certificâçáo Número: 2018030907470792L32552

Informação obtida em I8/O3/2OL8, às 17:38:49.

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

https / À/lÁirr' sríge caixa gov bíEmpíesá,/CíflcrílFgecFSlmpnmrrPâpel.asp?VARPessoaMaútz=/í71í0957&VARPessoa-47Í 10957&VARt l=SC&V 1i1
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MUNICíPIO DE INDAIAL
Avenida Getúlio Vargas,'126 - INDAIAL - SANTA CATARINA - CEP 89.130-000
Fone/Far: (iU) 3317€800 - E{nail: recêita@indaial.sc.gov.br - Homepage: w$rw.inclaial.sc gov.br
Sua Autoíticldads podo Êer voriÍicãda na lntoÍnol polo Endor€ço: indaial.atonde.n6t >> EmpÍasa >> Consullá
Aulenticidad6 de Alvará

TNSCRTÇÃO MUNtCTPAL
40280

CONTROLE DE EMISSÃO
327t2018

DATA OE VALIDADE
28t02t2019

EXERCICIO
2018

ALVARA DE LrCENçA PARA LOCALTZAÇÃO
FundaÍnenlaÉo Legal Le, l,liunrcrpâ n : 7912007 ' Art 298

NCrvlE FlzÁO SOCrÁi

JS Sif.,lOES EIRELI- ME

!o+r€ FANÍÂS|r, SOSR:rror,rE

.rs & Flr Hos

A ARNOLDO FRITZ 609

89 -30-0C0 lndaial/SC

CPF CNPJ

26.981.059/0001-00

RG !NSCRIÇAO ESTADUAL

258217193

OATA INICIO DÉ AÍIVIDADE

31 01,2C 17

ATIVIDADES

Àtr!,dàde Prac pai

4651 ô'01 OO. COMERCIO ATACADISIA DÉ EOUIPAÀ4ÊNTOS DE INFORI'IATICA

Âtrv,dade(s) Secundaria(s)

4M3.5/O1,OO. COMERCTO ATACADISTA DE CALÇADOS

4647.8/01 OC - COMÉRCIO AÍACÂDISTÀ OE ARTIGOS DE ESCRIIÓRIO E DE PAPELARIA

4649,4/O1,OO , COMERCIO AÍACADISÍA DE EOI.JIPAMENTOS ELEIRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

1649,4i07 OO - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES CDS DVDS FITASÉDISCOS

4649,4/99.00 - COMÉRCIO ÀTACADISTA DE OUTROS EOUIPAI,4ENTOS E ARÍIGOS DE USO PESSOAL E DOI.4ÉSTICO NÃO
ESPECIFICÂOOS ANTERIORMENÍE

4651,ô/O2.OO , COMÉRCIO ATACAOISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFCRMATICA

652.4i00 OO - COM€RCIO ATACADISTA DE COI\.,IPONENTES ELETRÔNICOS E EOUIPAMENÍOS DE TELEFONIA E COÀIUNICAÇÃO

a663 Cr00.00 - COMERCIO ATACADISTA DE l\,IAOUINAS E EOUIPAtulEN-OS PARÁ USC lf'IOUSTRIAL PARTES E PÉÇAS

4665,6/OO,OO, COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAI.4ENlCS PARA USO COIlIERCIAL PARTES E PEÇAS

4672.giOO,OO . COMÉRCIO AIACADISTA OE FERRÁGENS E FÉRRAI\IE\TAS

4673,7IOO,OO , COMÊRCIO ATACAOTSTA DE I!,IAÍERIAL ELETRICO

CONIÂDOR / CONTÂAIL 9ÂCE R'SPORS;\€L
FM CONTAEILIDÀOE LTDA ME

O PRESENÍE ALVARÁ AUÍORIZA A EXPLORAÇÃO DE NEGOCIOS CONiORI.4E ACIITIA DESCRITO ENQUANÍO SATISFAZER AS
EXIGÉNCIAS OUE LEGITIMARAM SUA CONCESSÁO. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÀO VIGENTE

Inoaial (sc). 05103i20í8



18/01i2018 Comprovante de lnscnçáo e de Situação CadastÍal

Comprovante de lnscriçâo e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍra os dados de ldenliÍicaÉo da Pessoa JuÍídica e, se houver quelqueÍ divergêncra, providencie junto à
RFB a sua atualização cádastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

ôtI

NúMERo DE rNscRrçÀo
26.981.059/000í {0
MÂTRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL 30/01/20'17

NOME EI,lPRESARIAL

JS SIMOES EIRELI. ME

iIÍLJLO OO ÊSÍASELECIMEMÍO INOME OE FANTASIA)

JS A FILHOS

ENÍE ÊÉÔÉRÁÍ VO RESPONSÁVEL ÍEFR)

COO GO E OESCR CÃO DA AÍÍV OADE ECONOM CA PRINCIPAL

46.51441 - ComéÍcio atacadastâ de equipamgntos de inÍormática

c OIGO E OESCR oas ÀÍivtoaDEs SECUNDARIÁS
,16./13-5-01 - Comércio atacâdista de calçados
46.47-8{1 - Comércio atacâdista dê artigos de escritó,io e de papelaria
i16.4944í , Comércio atacadista de equipamêntos elétricos de uso pêssoal ê doÍÍÉstico
46.494{7 ' Comércio atácádtstá dê íilmes, CDs, DVDS, Íitas e discos
46.49-4-99 . ComéÍcio alácádistâ dê outros equipamentos e artigos de uso pessoal ê doEÉstico náo êspeciÍicados
antêÍiolmênte
46.514.02 . Comércio atacâdista de supdmentos para inÍormálica
,16.52440 - Comércio atacádista de componentes eletíônicos e equipaÍnêntos de teleÍonia e comuniceção
,16.63-040 - Comércio atacádista de Máquinás ê equipamêntos pâra uso industíal; pâÍtês e pêçâs
i16.65440 - Comércio atacádista dê máquinas e equipamedos para uso comêÍcial; páÍtes ê peçás
46.72-9{0 - Comércio atacádista de Íêragêns e íaÍementas
,í6.73-740 - Comércio atacâdista dê matêrial eléúico

coDrco E DEscR ÇÃo 0a NÁi!REzÁ JUR D cÁ

230-5 - Empresa lndividual de Rêsponsâbilidâdê Limitâda (de Naturêza Emp.êsári

R ARNOLDO FRITZ

WARNOW INDAIAL sc

ÊNoEREço ELETRóN co
JR FsIMOES@HOTI'IAIL.COM

OAÍA DA S ÍI]AÇÀO CAOÂSÍRÂL
30N1ü2017

^]iJMERO609
COMPLEMENTO

89.130{}00

AÍIVA

TELEFONE

(44 9't796059

MOÍVO OE SITUAÇÃO CAOÁSTRÂ!

srÍLJAçÀo EsPEc a! DATÁ DA s ÍuaÇÀo EsPEcraL

Página í/l

ApÍovado pela lnstruçáo Normativa RFB n" 1 634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 1E101120'lE às 22:09l,20 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

htlps //www receúa Íazenda.gov br/pessoajundt(z.l(,tP,lc,l64(evela]f|)reva_solicitacao.asp

Voltar

).- OA a. =A -e..,2
F.r-J fi!=s3ic

112



1An1DO1A SecÍetane de Estado dâ Fazenda de Santa Catarina

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existrndo qualquer divergência. providencie junto à

Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualizaçào cadastral.

ESTADO DE SANTA CÂTARINA
SECRETARIA OE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

o n

26.98í .059000í {O
coHpRovaNTE DE tNscRçÂo ESTaDUAL E

DE SITUAÇÃO CAOASTRAL
ln(s ANdádê 6 rcl§
3oto1n017

rNscRrÇÃo Esraoua!
2$.217.193

NOME EMPRESARIÀL

JS SIMOES EIRELI i'E

iÍULO OO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANÍASIA)

JS & FIL}IOS

cóDrco E oEscRrÇÃo oa aTtvtoÀoE

,t65í601 - CoÍrÉrcio atacadistâ dê amentos de iníormática

cóDrco E DEscRrçÀo oasÀTtvtoaDEs EcoNóMtcas sÊcuNoÁRAs
,16a7801 - CoÍÍÉrcio atac.distâ dê artigos de êscritório e de papelaria
4ô19{0í - Comércio atacadista de equipamehlos elétÍicos de uso pêssoal e doméstico
ilô{9407 - Coiné.clo âtacadistâ dê filmes, COs, DVDS, litas ê discos
4e{9499 - ConÉrcio atacadislá dê outsos equiparnêntoa e artigos dê uso pêssoal e doméstico não BpecillcadG
a nlarioÍírênte
i1673700 - ConÉrcio atacadista dê malerial elétrico
ilô43501 - CorÉrcio atacãdi3ta de calçados
4652i100 - Comércio atacadista dê componentes elêt ônic.s ê equipamentos de telêÍonia e comunicaÉo
iú653000 - Comérclo atacâdistá dê máquinas ê equipánÉnto6 paÍa uso induslrial; pa ês e peçá3
/+665600 - Comércio atacâdi3ta dê máquinas e equipam€ntG para uso comeícial; pattês e pêças
467ã00 - Comércio atacadistâ dê ferâgeil3 ê Íêrramenlag
it65í602 - Comércio atacadistr de su irlformática

coNTRTBLJTNTE cREoENcraoo/otspENsaDo a EMrrR os sEGr.)rNTEs DocuMENTos ELEÍRôNrcos

- credênciado a Emitir Nota Fiscâl Eletrônicâ - NFe a partir dê 1U08/20'17

cóorGo E oEscRtçÀo DA NAÍuREz JURíolca

2305 - EMpREsa tNoMDUAL DE RESpoNSABtLtDADE L[írraoa (EMpREsÁRra)

LOGRAOOIJRC

RUA ARNOLOO FRITZ

CEP

8go80-750

609

COMPLEMENÍO

BAIRRO/OISTRITO

YYARNOW INDAIAL sc

struaÇÀo cÁDAsÍFÀL

ATIVO desde 30Í01rmí7

Modelo aprovado pêlâ Portaria SEF n'375, de 26/08/2003
Emitido em 1910112018 23:04i29 (data e hora de Brasília).

httpsr//tnbutano sêÍ sc gov bÍ/tâx NET/lâr Net Cadestrdresuh_srlcãd.aspx?dal=110429 1t1
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CERTIDÀO NEGÀTTVÀ DE

.-.-

DÉBITOS TR,ABÀLHTSTÀS

Nome: JS SIMOES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNp,f : 2 6 . 9 81 . 0 5 9 / 0 0 01 - 0 0

Certidão n' : 138683350/2017
Expedição: r7 /L0/20).7, às 20:56:07
validadet 14/04/20La - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que .rs srr{oEs ETRELT
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito (a) no CNP,f sob o n"

2 6 . 9 81 . 0 5 9 / 0 0 0 1 - 0 0 , NÃO CONSTÀ do Banco Nac j,onaI dê Devedores
TrabalhisLas.
CerEidão emj.tida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrêscentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução AdminisErativa n" L47o/2017 do TribunaL Superj-or do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho ê estão aLuafízados aLé 2 (dois) di-as
antêriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a Eodos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceicação desta certrdão condiciona-se à veri-ficação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InEernet (http: / /wvrw. tst. jus.br).
Certidão emicida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO rt'ÍPORTÀrÍrE
Do Banco Naci-onal- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ídenEificação das pessoas naLurais e jurídicas
inadimplent.es peranEe a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisLas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenc j,árlos, a honorários, a custas, a

emolumenEos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant.e o MinisEério Público do
Trabalho ou Comissão de Concilíação Prévia.



_ti. Slit!{}E'_\ iiREI-{ - ,Víí' i.i
cNPJ. 26.98'1.059/0001-00 lnscr. Est: 258.247 .'193

oecumçÃo
:s stuÕes EIREU-ME, com sede na Rua Arnoldo Fritz No 609 , os3cEP 8913oOOO,
barrro Warnow, em INDAIAL - SC, inscrita no CNPJ sob no 26.981.059/0001-00,
por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, pregão eletrônico
73/2078,, A PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA/ PR ,DecIaTa que:

. Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos
conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para o
fornecimento e entrega dos produtos a serem brnecidos.E que concordamos com todas as
condições desta a licitação de pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que,
vencedor desta licitação, executará o objeto desta licitaçáo pelo preço proposto e de acordo
com as noÍrnas deste certame licitatório, inclusive com relaçáo a documentaçáo, que esta
sendo apresentada para fins de habilitação.

t Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração
Públíca Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

. Inexiste fato superveniente impetlitivo para sua habilitaçáo,em comprimento do disposto no
( 20 do art. 32da lei no8.666/93, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrêncids
posteiores.

. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 76 (dezesseis) anos (artigo 70, inciso XXXIU, da C.F.), para fins do inciso
v, do artigo 27, da Lei 8.666/93.

o Que não é impedido de transacionar com a administração publica , independente de sua
natureza e esfera govemamental.

. Que o Ato Constitutivo apresentado é o vigente;

. Que concorda e submete-se a todas e cdda uma das condições impostas pelo referido edital
e submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/9i e DiploÍnas Complementares;

. Que ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços nos
produtos licitados;

. Que cumpre plenamente todos os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a
documentação comprobatória exigida no referido edital.

. Que cumpre plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitaçáo e encontra-se
em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social
(FGTS e INSS)e a justiça do trabalho (CNDT), atendendo a todas exigências de habilitação
,econômico -financeiro e qualificação técnica nos termos de disposto no inciso VII, do artigo
4 da Lei 10.520/02 )

. Que esta empresa na presente data se enquadra na condição de ME, nos termos do art- 3
da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4 do artigo
em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.

. Que não existe em seu quadro cle empregados, servidores públicos exercendo funções de
gerencia, administração ou tomada de decisão desta municipalidade.
Declara de não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração
Pública em qualquer de suas esferas

INDAIAL,O4 DE ABRIL DE 2018

iilü'.-tt, O. Dt;
STII,ÀNr AI.TÍNO DE

cPF 77688074997

Rc 2775045

t_
,Z"t' -^'' t'n

r?ÀNçÀ

Rua Arnoldo Fritz ne 609 - CEP 89130-000 - lndaial-SC

Fone: (047) 3334-6A22
cNPJ 26.981.0s9/0001{0 tE-258.247.193



25iI)3/'201 8

PODERJUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTAOO DE SÂNTÂ CATÂRINA

Comarca de lndaial

7264i 18

C
D

CERTIDÃO
FALÊNCrA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDTCTAL

CERTIDÃO I'P: 5 i 931s2 FOLI-lA: 1/1

À vista dos registÍos cíveis constantes nos siíemas de infoÍmática do Poder Judrciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de lndaiâ|, com dlstÍibuiÉo ânterior à deta de 23/03i/20'18, veriícou-se NADA CONSTAR em
nome de:

JS StMÔES EIRELI ME, portador do CNPJ: 26.98'l.059/q)O

OBSERVAÇÔES:

a) para a emissão desta cerlidão, foram considerados os normatúos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitaÍte e devem ser confendos pelo rnteressado e/ou
destinatário;

c)a autenticidede deíe documento poderá ser confirmada no endereço eletrôn ico http:/ rrww qsc jus br/portal, opÉo
CeÍtidões/ConÍerência de Certidão;

d) para a Comarcá da Capital, a pesquisa abÍange os feitos em ândamento do Foro CentÍal, Eduardo Luz, Norte da
llhe, Fórum BancáÍio e Distnteldo Continente;

e) certidão é expedida em consonáncia mm a Lei no 1'1.'10'l/2005, com a indusáo das classes extrajudiciais: 128 -
RecuperaÉo Extraiudicial e 20331 - HomologaÉo de Rêcuperação Extrajudicial.

CeíIfico fnalmente que êsta c€rtidão é asenta de custas.

Esta ceÍtidão foi emrtide pele intemet e sua validade é de 60 dras.

lndaial, domingo, 25 de maÍço de 2018

72&118
PEDIDO N': lil[illililll



Sistema Nacaonal de RegistÍo de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA OE ESTADO DO DESENV. ECONÔT,IICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAI{TA CATARINA . JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pásina'1 de 1

Certificamos que as informaçoes abaixo constam dos doc!mentos arquivados nesla Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expediÇão

objeto soclâl
CoMÉRcIo ATACADISTA DE EoUIPAMENÍoS DE INFoRMÁÍcAi cOt,hCIo AIACADISÍA DE SUPRIIúENToS PAR,A INFoRfuTATICA.

COI'4ERCIO ATACADISTA DE CATÇADOS, COiÉRClo ATACÂDNSTA OE ARII@S DE ESCRITORIO E DE PAPELÂR'A COIíERCIO
ATACADISTA DE FILMES. CDS DVDS F'TÀS E DISêÚS COMEFICIO AIACADISTÂ D€ COIi4POI.TENTES ELETRÔNICOS E EOUIPAMENTOS
DE TELEFONIA E COI,IUNICAÇÃO COTÉRCIO ÂTACAOISTA OÉ MÁCi.,INAS E EOUIPÂT'€NTOS PARA USO INDUSTRIÀI. PARTES E

PEÇAS: COMÉRCIO AIACADISÍA DE tâÁql,I.IAS E EOUIPAMENTOS PARA USO INDUSÍRHLi PARTES E PEÇAS COMERCIO
AÍACADISTA OE MAOUINAS E EOUIPATIE TGS PARA USO COIVERCIÁL PARTES E PEÇAS CÔ!ÉRClo ATACADISTA OE OUTROS
EQUIPAIJENTOS É ARTIGOS OE USO PÉS§OÂL E DOMEST'CO NÁO EÉPECIFICAOOS ANTERIORMENTE; COÀI4ÉRCIO AÍACADISTA DE

MATERIÀL ELÉTRICO. COMEFICIO ATACI.DISIÀ DE FERRAGENS E FENRA-IíENTAS: COÉRCIO ATACADISTA DE EOUIPAI,íENTOS
TRICOS DE USO PESSOAL E DO}ÉSTÍCO

S
í.

-apitâli Ra 94 000.00
(NOVENTA E OUAÍRO MIL R€AS)

Capttâl hegâli2âdo: R3 9+flO,00
(NOVENÍA E OUATRO MIL RFAIS) :. ,

Flonanópolis - SC, quinta-ÍeiÍa. 1 de feveÍeiro de 2018

HENRY GOY PETRY NETO
(ú úr'qn . Á uro, 'd.de Cán6(ador a

!gú!49!44.1!r9l{" r4994:r!1d[i!g

Eu
ConÍen e assrno

DocumenloAssinado DrgMlmentê 01/02018
Juntâ Comercralde Santa Catanna
cNPJ 83.565 648 0001 32

Presidà(ia da República
Casà Ciül

Medida Provtóna N" 2-20c2,
de 24 de agosto de 2@ I -

Nomê Empresarial:

JS SIMOES EIRELI

NâtuÍêza Juridicã: EMPRESA INOIVIDUAL OÉ RESPONSÀEILIDADE LTDA

Número de ldênüficâçáo do Registro dê
Empresás . l'lRE (Sede)

42 6 0035384 7

CI'PJ

26 9€1 059/00C1-00

Dalâ de fuquavemênlo do
Ato Consllrulivo

30/o1i2017

Data dê lnício

30/01r2017

Endereço Complelo (Logradouro.l{c c Compleínênto, Balrro, Cidâdê, UF, CEP}

RUAARNOLDO FRITZ 609 WARNOW INDAIAL SC 8913GOOO

IGraipiiar qr
Én0câadê Paq|.nô Poíb

(Lêl í.123I2m6)

Práóo de Ouróçã,

Thular

EOEVALDO FORTES SIMOÉS JUNIOR

931 219.110,15

-Ll.lo ô MârÉ.te

É 13tO9t2O17

Término do Hândáto

xxxxxxxxxx

Adminlstr.lor

sim

Administradoí NomeâdorÍêrmino cio X.Ddío

EDEVALDO FORTES SIMOES JIrtlOR
931.219 I10'15

TáÍrno do llandãto

situaÉo
REGISTRO ATlVO

stíus

xxxxxlxxxxxx x

-Útrtmo fuquivaírento

Dâla l3/092017

Ato AÍO CONSTÍTUTIVO

Evento(s)

TRANSFORMACÀO

l{ürÉÍo' {Êf0363847

Pâía verific€r a autênlicrdade acesse www.luc€sc sc.gov bí
e rnfome o númeÍo 013707201&O1 na consulia de proc€ssos @ Você d€ve rnstalaí o c€ítficádo da JUCESC

www juc€sc sc gov bí/certficâdo

n
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cNPJ. 26.981.059/000't-00 lnscr. Eí: 258.247.193

DECLARAçÃO

:s stvÕes EIRELI-ME, com sede na Rua Arnoldo Fritz No 609, os3cEP 8913oOOO,
barrro Warnow, em INDAIAL - SC, inscrita no CNPJ sob no 26.981.059/0001-00,
por intêrmédro do seu representante legal abaixo assinado, pregão eletrônico
73/2OLA,, A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA/ PR ,DecIaTa que:

-Para efeito de participação no processo licitatório PREGÃO

ELEIRÔNICO No 13/2018, da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em
confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de
membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara.

,t'/ (.,'4,!,,' 'Ç 7/z-' r1-.2,:zt'/<'7
srLvANr ArTÍNO DÉ rXÀIlçt

aF 77688074997

RG 2775045

Rua Arnoldo Fritz ne 609 - CEP 89130-000 - lndaial-Sc
Fone: (047) 3334-6822

cNPJ26.981.059/0001-00 tE-25A.247.193
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA / PR

PREGÃO ELETRÔNrCO 073 / 2078

A/C ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS

cEP: 86.250-000 NOVA SANTA BÁRBAM / PR

§,EDEX
991241491s120',t 7'oRvsC

Js sIMóEs ERILI t G
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RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES N9 222 CENTRO '1 CQp6g165-"
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AGNIUS'
Agnus Conétclo de Móquinos e Equlpdfientos Ltdd.

Ruo Neusd Auioio Dini2, 133 Forquilhlnhos Sõo José/SC

CEP:88106-771
CNP| : 14.676.091/0001-94 t.E : 256.s81.7 54

Fone/Fox: 148) 3049-0170 / (481 3372-1949 / (481 j3)2-19s0 / (48) j039-2rs9

E -mo i I : o g n u soto cod i sto @ og n u sotd codi std.com. b tATACADISTA

PM Novo Santa Bóúotd
Preg ã o E letrônl co 1 3/ 20 1 I

Item DESCRTçÁO Motco/Modalo UNID. QUANT. R$ UNIÍ. Rs ÍO|AL

14 CARRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS tipo oberto 03 ptoteleios vicorNCTA, 1 R5 920,00 Rs 920,00

Volot tolol: Noveaemos e vlnle rcols R5 920,00

5õo José, U.le Abril dê 2018.

vohdode do plopotÍo:60 (sessenrc) diot, .onÍodos do doro llmite poro opresentoçõo do píoposto

Píorode ennego. 10(dez) dios, coitddas do doto do tetnodo doAutotitoçõo de Forne.mento.

Locolde Entrego: Secretono Municipol de Soude, R. A^tonio looqún Rodtiques, s/n", NovoSonto Eotboto/Pq.

Ptozo de Poqonento: 30 ltt into) dtot.

EMPRESA OPÍAN|E PELO SIMPLES NACIONAL

oP.

14.676.091/0001-94
AGNUS COMERCIO DE MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Neusa AuÍora Diniz. 133

. CEP 88106-77'1 - Forquilhinhas

L sÃoJosE-sc J

aG. 2638-7 C/C 451A-3

CPF: 074.1r7.459,77

RG:5.363.262

tf

))
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ATACADISTA

Agnus Comércio de Máquinos e Equipomentos Ltdo.
Ruo Neuso Auroro Diniz, 13j Forquilhinhos São José/SC

CEP:88706-777
CNPJ: 74.676.091/0001-94 l.E: 256.587.754

Fone/Fox: (48) 30i9-2759

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORE,S

A empresa Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ/MF Ne,

L4.676.O97/OOO1-94 sediada, na Rua Neusa Aurora Diniz, 133, Forquilhinhas, São

José/SC.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de

14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal ne 9.854, de 27.7O.99, que altera a

Lei ne 8666/93.

São José,04 de Abril de 2018

CI*,^,^ ).utlt"^
Denis Teixeira

Sócio/Proprietá rio
CPF nP 07 4.4!7 .459-77

R.G. 5.363.262

i4.676.üs1l0001-9;-l
AGNUS COMÊRCIO DE MÁOUINAS

E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Neusa Aurora Diniz, 133
CEP 88106-771 - Forquithinhas

SÃO JOSE. SC

AGNUS'



ATACADISTA

Agnus Comércio de Máquinos e Equipomentos Ltdd.
Ruo Neuso Auroro Diniz, 733 Forquilhinhos Sõo José/SC

CEP: 88106-777
CN PJ : 74.676.09 1/0001-94 t. E : 256.58 1.7 54

Fone/Fox: (48) 3039-2759

DECTARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ETETRÔNICO N9 13/2018

A empresa Agnus Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ

sob o ne 74.676.091/0001,-94, por intermédio de seu representante legal o Sr. Denis

Teixeira, portador da Carteira de ldentidade ne 5.363.262 e do CPF ne 074.477.459-77,
DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório PREGÃO ETETRÔNlco Ne

L3(2OL8, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro
societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por

afinrdade, até o teÍceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou

estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao

Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara.

São José,04 de Abril de 2018

CIrr*- ],/)t ü;*
Denis Teixeira

Sócio/Proprietá rio
CPF ns 074.477 .459-77

R.G. s.363.262

I r+.ozo.oo1/ooo1-e;l
AGNUS COMÉRCIO DE MÁOUINAS

E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Neusa Auíora Diniz, 133

CEP 88106-771 - Forquilhinhas

l_ sÃo JosE-sc J

AGNUS'



AGNUS'
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ATACADISTA

Agnus Comércio de Máquinos e Equipomentos Ltdo.
Ruo Neuso Auroro Diniz, 133 Forquilhinhos São José/SC

CEP: 88706-777
CNPJ : 14.676.091/0007-94 LE: 256.581.754

Fone/Fox: (48) 3039-2759

DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N9 13/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.e 13/2018, instaurado por este

município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração
Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

5ão José, 04 de Abril de 2018

O,^t )e-ilr,^
Denis Teixeira

Sócio/Proprietário
CPF ne 074.417.459-77

R.G. 5.363.262

I r +.ozo.oouooor -o7 
t

AGNUS COMERCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Neusa Aurora Diniz, 133

CEP 88'í06-771 - Forquilhinhas

L sÃoJosE-sc I



AGNUS
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ATACADISTA

Agnus Comércio de Máquinos e Equipomentos Ltdo,
Ruo Neuso Auroro Diniz, 1jj Forquilhinhos Sõo José/SC

CEP: 88106-771
CNPJ: 14.676.097/OOO1-94 t.E: 256.581.754

Fone/Fox: (48) 3039-2759

DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa Agnus Comércio de Máquinas e Equipamento Ltda, CNPJ/MF Ne

1.4.676.09L100O7-94 sediada na Rua Neusa Aurora Diniz, 133 Forquilhinhas, São José/SC

declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua

habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posterio res.

São Jose/SC, 04 de Abril de 2018

Q,^, , -l,wllbvt
Denis Teixeira

Sócio/Proprietário
CPF na 074.4!7 .459-77

R.G. 5.363.262

I r +.ozo.oo1 /ooo1 -ó;-l
AGNUS COMERCIO DE MAOUINAS

E EQUIPAMENTOS LTDA

Rue Neusa Aurora Diniz, 133

CEP 8E106-771 ' Forquilhinhas

sÃo JosE - sc 
-l
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE

I: ÀEÀ- i-.'-

DÉBITos TRÀBÀI.,HIsTÀs

NOMe: AGNUS COMERCIO DE MAQUINÀS E EQU]PAMENTOS LTDA
(MÀTRIZ E FILIAIS) CNPIT: 14 .676.09t/0A01-94

Certidão n": 14697 8449 / 2078
Expedição | 29/03/20t8, às l-1:.57:34
Validade | 24/a9/2O1A - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Cert j-f ica-se que ÀGNUS COMERCIO DE MÀQUINÀS E EQUIPÀMENTOS LTDÀ
(!íÀTRIZ E FIIJIÀIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n"

14,6'1 6,091/ooo1-94, NÃo coNSTÀ do Banco Nacional de Dewedores
Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Ler-s do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de '? de julho de 2011, e

na Resolução AdminisErativa n' L47A/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados consLantes desLa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aEualizados aaé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecj-mentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta cert-idão condiciona-se à verificação de sua
autenLicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet. (http: //www. tsE. jus.br)
Certidão emitida gracuitamente.

TNFORMÀçÃO TMPORTÀN]rE

Dc Banco Nacronal de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes peranLe a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transit.ada em julgado ou em

acordos judiciais Erabafhistas, inclusive no concernente aos
recol himento s previdencJ-ários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhj-mentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos lirmados perante o Ministério Públ j.co do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.



Sistema Nacional de Registro de Émpresas Mercantis. SINREM
SECRETÁRIA DE ESTAOO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTTDAO SIMPLIFICADA Pásina 1 de 4

Certificamos que as rnformaçôes abalxo constam dos documentos arqurvados nesta Junta Comercial e sào vrgentes
na data da sua expedrçào.

í'1 J

objeto Sociâl
COMÉRCIO ATACAOISTA DE MÀOUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
OPERATRIZES E MÁOUINAS FERRÁMENTAS (TORNOS, FRISAS, MAÇATUGOS).

INOUSTRIAL PARTES E PEÇAS TAIS COMO MAOUINAS

cofirÉRcto ATACAD|STA oE ARlGos DÊ ARMARINHO. '1
COMERCIO AIACADISIA OL ARI1(J05 DE ESCRITORIO E DL PAÊ

TSCO.ÂR OÂPTúO L SÉIJS ARTEFAIOS
COMERCIO ATACADISTA OE ARTIGOS D E TAPEçI\RIA PERS

PONEúES FI FTR
IANAS CORÍINAS, qARPETES E ARTIGOS OÉ

ARÍIGOS DE Esd$rÔR'

ÔNIcoS E EoUIPAI,ILNToS OE ÍEL

O ARTIGOS ÉSCOLARES OUADRO

COMERCIO AÍACADISTA OÊ COM E MUNICAÇÁO TA|S COMO
CIRCUITOS IMPRESSOSVÁLVULAS E TUEoS ELEÍRÔMôoS, - ,SEMICoNDUToRES MIcRocHI

JELEFONES INTERCOMUNICAD F cREBiTRIA TRONCA,
JOIúERCIO ATACADISTA DE

P§ E CIRCUITOS

;OE
ÉM

RICOS PROGRAMAS DE

FERICOS,

tAR E DE LABORATÓRIOS

cor,lPUTADOR NÂO-C USTOMTzAVES, A
COIVERCIO ATACADISTA DE FERRÀGEN
COIT.4ERCIO AÍACADISTA OÉ INSThUM êt
ESTETOSCÓPIOS MEDIOORESOEPRESSÃO BISTURIS
COMLRCIO A I ACADIS'A DF LUSTRES, LUMINARIAS E A

, PINÇAS
BAJU

TECNICO
Frstco

E PROFISSIONAL MÁOUINÂS DE COSTUM PARÂ AUAIbUER USO. EOUIPAIiIENÍOS OE'GIMSTrcA E CONOICIONAMENIO't-

E AúLISES aUiMIeÀ

COMERCIO ATACADISTA OE MADEIRA E PRODUTOS 'OERIVADO, ERUTO PERFILADA OU .,SERRAI'A, TABUÂS RIPAS VIGAS
PRÁNCI.1AS DORIIIENTÉS MRROTES, PRÉ+{OLDADOS DE MAOEIRA PARA CONSÍRUÇÃO, -;J.i .
COMERCIO ATACADISTA OE MATERIAIS OE CONSTRUçÃO EM, SERdI- FERRAGENS PARA ' CONSIRU9AO, FERRAMENTAS MANUAIS
ELETRICAS E NÀO,ELETRICÂS, MARTELOS SERRÂS, PICAREÍ4S, CHÁVES DÉ F€NDA. 

'4ICATES.JEPRADEIRÂS,COMÊRCIO ATACADISIA DE IúAOUINAS APARELHOS E EQUIPAMENIO9 PÀRÂ US€T AGROPECúRIO} PARÍES E PEÇAS COMO
AFIADOS CUL'IVADORES SEMEAOEIRÁS CORTADORAS DE GMMÂ, 

.iJIAOUINAS, 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 

'SO 
NA

AVICULÍURÂ E APICULTURÁ ÍRATORES PÂRA USO NA AGRICULTURA E SIL\4CULTURA INCLUSIVE PNEUS E CÁMA8AgDE-AF
COMERCIO ATACADISTA I\.IAOUINAS E ÉOUIPAMENTOS PARTES E P€çAS TÀS COMO. MOTORES E TRANSFORMADOREI]

LLLTRTCOS COFRLS AR CONDTCTONADO COMPRESSOR AR CONDTCTONADO. TERI ÓMEIROS. ,§lsTErrÂS PARA CONTRO.E Dr

INCÉNDIO INSTRUMÊNTOS E EQUIPAMENIOS OE MEÔIDA, RÔBOÍS MAOUINAS APABELHOS 'E EQUIPAMENTOS PARÁ USOS

COMERCIO ATACADISTA DE EQTJIPAI'ENTOS E ARTIGOS DE USO PÉSSOAL E

ARTIGOS PARA HAEITAçÁO DE VIDRO, ÇRISTÂL PORCE-LANA EORRÁCHA PLÂSTICO

SOFÁS E POLTRONAS. MESAS E CADEIRA§, MÓVEIS I{OV.OS DE AUALo ER MAÍERIAL,
RESIDÉNCIAS VII,.4E, BAMBU, PANELÂS. IOUÇAS, GARRAFAS TERMI

(coPos.

E-tluADRo

s O: ARTIGOS DE CUTELARIA
DÉ CAOEIRA ESÍOFADOS

S PêRA ESÇRITÓRIOS E PARA

ESCOVAS, VASSOURAS CABIDES
PEÇAS E ACESSÔRrOS
NG, PAPEL DE PAREDE

AALÂGENS PARA ALIIúENIOS
i,FUi(:RÁRIOS ARTIGOS PARA

EA ]EEBÉ REDE DE DoRMIR
tPA EPARADOS PARA INCÊNDIO

,

COMO RESIDUOS DE

E

OUINOUILHARIAS PARÂ USO AGRbOLA,
COIúERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE H

COIUERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDE
COMERCIO AIACADISTA DE RESIOUOS

rGrÊNE LIMPEZÂ E CONSERVÂÇÀô DO4tGtL
RÜRGICoS E METALÚRGICOS TAIS CO{t,O: C

E SUCATAS NÀOJúETÁLICOS EXCETO
O E BOBINÃS,
E PAPEúO TAIS

HAPAS DE AÇ

FIAÇÀO E TECELAGEI!,4 TÊXTEIS SACOS USADOS, ESTOPAS I\4ELAÇO DE CANA
USADOS BAÍERIAS E ACUIVULADORES USADOS
COMERCIO ATACAOISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARÂ USO PROFISSIONAL

UNIFORMES INCLUSIVE ACESSORIOS

oE
,- 

.PÓPAPEL
E CAVACO DE MADEIRA PúSTICO E VIDROS

E DE SEGURANçA DO IRAAALBO FAROAMÊNÍOS E

VERNIZES CORÂNTES
coMÉRCIo AÍACADISTA DE TECIDoS oEARIíARINHO LINHAS BOTÔES, ZíPERES E AVIAMENTOS PARACOSTURÂ,
COMÉRCIO ATACADISTA DE IINTAS VERNIZES MÁTERIAIS PARA PINTURA ESMALTES LACAS
IMPERMEAEILIZANTES SOLVENTES PARÁTINTAS, MASSAS PINCEIS BROCHAS E ROLOS
COIíÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUÍOS INTERMEOARIOS TAIS COMO ARTEFAÍOS
INJETADOS E ÂCESSORIOS PARÂ CALÇAOOS. PEÇAS E ACESSORIOS PARÂ APARELHOS DE USO

Presidêncra da República
Càsa Civil

Medida Provisóíia N. 2.200-2,
de 24 de agosro de 2001 .

Floflanópolis - SC. sextajeira. 16 de fevererro de 2018

HENRY GOY PETRY NETO
Cst ! q n . Aurondàd€ an:ó.ad.íà
Ce i6.âdoLEloln (utoNacomldeT$ÕlôgDdÉlníqeirkà

DE EORRACHA PARTES
DOMESTICO E PESSOAL

Eu.

Conferi e âssino

Documento Assr11ado DrgrLalmentê i5/02/2CT 8
Junta Comeícral de Sântê Catar.a
cNPJ 83.565.648.0001-32

AGNUS COMERCIO DE MAOUINAS E EOUIPAMENIOS LTDA

Natursz.Juridice: SOCIEDAOEEMPRESÀRhLIMITADA

Número de ldenincaçáo do Registro d€
Empresa§ - NIRE (Sede)

42 2 04i AO2A-9

CNPJ

14 67ô.091/0001-94

oatâ de ÂÍquivâmênto do
Ato Coneútutivo

1811112011 O'1t1212411

Endereço Complêto (Losádou.o, Nô ê Complêmento, Bâiro, CidâdE, UF, CEP)
RTTaNFUSAAUROF{ÀDr\rZ J3 FORQUTLHTNHAS SÀOJOSE SC 88.10&77í ;

Para veÍÍcaÍ a âllentcrdâde acesse ww lucêsc sc gov br
e nÍome o numero 019074i2018-01 na consullâ de processos @ Vocé deve rnstalar o cêrrírcado da JiICESC

ww.lucêsc.5c gov.brcêrtíicado

BRINOUEOOS E ARTIGOS RECREA nvos.-.DE AUALOUEÊ
INSTRUIiIENTOS MUSICAIS.. ÓCULOS PARA

OPTICA ARARITGOS OE
rREPARADOS) ARTIGOS DE:
I ESTAS PLANTAS FLORES É

CARVÃO E LENHA EXTIMÍORES,
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÀRIA DE ESTADO DO OESENV. ECONÔMICO SUSTENTÀVEL
JUNTA COMERCIAL OO ESTADO OE SANTA CATARINA - JUCESC
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CERTIOÃO SIMPL|FICADA Pásina 2 de 4

Certrficamos que as rnlormaçÕes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sâo vigentes
na data da sua expedição.

EL ICOS E ELEÍR ICOS CORDAS E CORDOARIAS CARRINHO DE CARGÂ E TRANSPORTE CAIXA
COPOS

PTASTICAS
LEGUMES

ICA. CAIXA
CORTAOOR DE

DE RODAS APARELHOS

OU NÃO) E ARTIGOS

DISPENSER PARÂ

COIúERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO EI\4BALAGENS DE PAPEL E PAPEúO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS TAIS COMO MULETAS CADEIRAS
AUDITIVOS TERIÚÔMETROS KITS DIAGNOSTICOS NEBULIZADORES VAPORIZADORES, APARELHOS DE PRESSÂO,
COMERCIO VAREJISTA DE ERINOUEDOS É ARTIGOS RECREATIVOS COMO JOGOS (ELETRÔNICOS

RECREATIVOS INCLUSIVE SUAS PEÇAS EACESSÔRIOS

BANDEJAS PALLETES (PúSTICO E INOX) LIXEIRAS BANDEJAS PEDESTAL
SAEONETEIRÁS PORTA BANNER BANDEIRA MASTRO,

COMERCIO VAREJISÍA OE COSMEÍICOS PROOUTOS DE PERFUMARIA E

DESCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS
DE HIGIENE PESSOAL DE TOUCAOOR E FRALDAS

COMERCIO VAREJISIA DE EOUIPAMENÍOS PARA ESCRITÓRIO, MÁOUINAS OE CALCULÂR E ESCREVER
COMERCIO VAREJISTA OE FERRAGENS E FERRÂMENTAS ESPECIALIZADO EM FERPÁGENS PARÂ CONSTRT]ÇÂO FERMMENTAS

ANUAIS ELETRICAS Ê NÃO,ELÉTRICAS MARTELOS. SERRAS, PICARETAS. CHAVES DE FENOAALICATES, FURADEIRÂS
JOIÚFFCIO VARFJIS-A DF LIVROS INCLUSIVE DIDÂTICOS
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS DE CAOEIRÂS ESÍOFADOS (EXCEÍO PARA AUTOMOVEIS), SOFAS E POLTRONÂS MESAS E

CADEIRÂS IMOVE:S NOVOS DE OUALOUÊR MATERIAL MÔVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO E PARÁ RESIDÊNCI.AS,
COMTRCIO VARL.IS'A OL ARTICOS OL USO PESSOAL F DOMESTICO TAIS COMO ARTIGOS PARA IIABITAÇÃO OE VIDRO CRISTAL
PORCELÁNA EORRACHÂ PúSICO METAL, MADEIRA, VIME BAMBU, PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TERMICAS ESCADÂS
DOMESTICAS ESCOVAS VASSOURAS CABIDES. ARTIGOS DE CUTELÂRIÂ, PAPEL DE PAREDE, SISIEMÂ DE SEGURAI€A
RESIDENCIAL NÂO ASSOCIADO A INSTALAÇÂO OU MANUTENÇÂO
COMÉRCIO VAREJISTA OE PRODUTOS ESPECIALIZÂOOS EIV ARTIGOS RELIGIOSOS E OE CULTO, ARTIGOS EROTTCOS (SEI SHOP
ARIIGOS FUNERARIOS ARIIGOS PARÁ FESTAS PLÂNTAS FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNÂMENIAçÃO PERUCAS

Aq.ICOS PARÁ 8FA. RFDL DI DOPMIR CARVÀO F IFNhA EXTINTORFS FXCETO PARA VEICULOS MOIDURÁS F OUAOROS
CAqGAS L PRLPARADOS PARÁ INCÉNDIO OUINOUIIiIARIAS PARA USO AGRiCOLÁ ARTEFATOS DÉ BORRÁCHÂ PARILS INJFTADO5
L ACLSSORIOS PARN CAIÇADOS PFÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO F PESSOAL ELETRICOS L
ELE'IRÔNICOS CORDAS L COROOARIAS CARRINHO OF CARGA E TRÂNSPORTE CAIXÁ IERMICA L DLASTICAS PALLETES
(PúSIICO E INOX) LIXEIRÂS BANDEJAS PEDESTAL PORTA BANNER, BANDEIRA IúASÍRO, DISPENSER DE COPOS CORÍAOOR DE

LÉGUMES SABONETEIRAS
COMERCIO VAREJISlA DL ARITGOS DL OP IICA
COMERCIO ATACADISIA DE FILMES COS,DVDS FITAS OISCOS FOTO CINÉ. FITAS DE AUOIO E ViOEO.

COMERCIO VAREJISTA DE FILMES CDS DVDS FITAS OISCOS FOTO CINE FITAS DE AUDIO É ViDEO
COMERCIO ATACADISTA DE PROOUTOS ODONTOLÔGICOS CERA COMPOSTOS PARA RESIAURÂÇAO DENÍÁRN
coMFRcIo JARFJIS-A DE MATERIAIS OF CONSTRUÇÀO FM GERAL FERRÁGENS PARA CONSTRUÇÁO FERRÂMENTAS T,IANUAIS

ELETRICÀS E NÀO.ELETRICAS I\,IARTELOS, SERRÁS. PICARETAS CHAVES OE FENOA, ALICATES FURÁDEIRAS E VIGAS DÉ

CONCRETO
COI\,4LRCIO ATACADISTA DE RESIDUOS L SUCAIAS ME IALICOS
CoMERCIo VAREJISTA ESPECIALIZÁDo oE ELETRo0oMESTICoS E EQUIPÀIúENTOS DE ÁUDIO E V|OEO FOGÔES GELÂDEIMS

jR\TEDE|RAS FORNOS MTCRGONOAS MÁQU|NAS DE LAVAR CÁMERAS FTLMADORAS. MAOUTNAS FOTOGRÁFICAS RÁDIOS E
I :LEVtsoREs

UOIJERCIO VAREJISÍA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EOUIPAMENÍOS E MATERLAIS ESPORÍIVOS, ARTIGOS DO VESTTARIO E

ACESSORIOS ESPECIALIZADOS PARA A PRATICA DÉ ESPORTES,

CoMERcIo ATACADISTA DE cosMETICos. PRoDUTOS DE PERFUMARIA E OE TOUCADOR ESSÉNCIAS I\,IANIPULADAS PARA

PÊRFUMES
COMÉRCIO VAREJISIA DE ARIIGOS DE CAÇA PESCA CAIúPING GPS E BUSSOLÂ
CoMERCIo VAREJIsTA EsPEcIALIzÂDo oE PEÇAS Ê ACESSORIOS PARÂ APARELHOS ELETROELEÍRÔNICOS PAR.A USO DOMESTICO

EXCEIO INFORMÁÍICA E COMUNICACÁO ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSNCO E PESSOAL ELETRTCOS E

ELETRONICOS ANTENÁS INCLUSIVE PÁRÂBOLICAS,
COMLBCIO ATACADISTA DF APÀRELIIOS ELETRÓNICOS DE USO PESSOAL E OOMESNCO TAIS COMO APARELHOS ELLTRÔNICOS DF

AUDIO E ViDEO DOMÉSTICOS RÁDIOS TELEVISORES VIDEOS CASSETE DVDS. CÁMER^S FILMADORAS E FOTOGúFICAS
COI!4ERCIO AÍACAOISTA DE MÁOUINAS APÂRELHOS E EOUIPAMENÍOS PARA USO ODONTGMEDICO-HOSPITALAR PARTES E PÊÇAS

TAIS COMO MOBILIÁRIO PARÂ USO MÉDICO.HOSPITALAR E OOONTOLÓGICO, EOUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS MONITORAÇÀO

MLDICA IVLDICO.CIRURGICOS APARELHOS E EOUIPAMLNTOS ODONIGMLDICO HOSPITALARES E LABORÁTORIAIS APARLLHOS I

EOUIPAMENTOS PARÂ USO VEÍERINARIO EOUIPAMENTOS PARÂ CLiNICAS DE FISIOTEFÁPIA COMPONENTES NÁO ELETRÔNICOS

Floíanópolrs - SC sexta-ferra. 16 de fevererro de 2018

AGNUS COMERCIO DE MÂQUINAS E EOUIPAMENTOS LTDA

NalurezaJuridica: sOCIEOADEEMPRESARIALIMlTADA

Número de lclentiÍicaçáo do RegistÍo de
Empresâs - NIRE (sedê)

42 2 0,178028-9

CNPJ

14.676 091/0001.94 1At11t2011

OatE ds Arquivamento do
Áto Constituüvo

01t12/2411

HENRY GOY PEÍRY NETO
SECRETÁRIO GERAL

EU,

Conferi e assino



s l7w
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO OESENV. ECONOMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA . JUCESC

GERTIDÃO SIMPLIF|CADA Pásrna 3 de 4

Certificamos que as rnlormaçÕes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sáo vigentes
na data da sua expedição.

AGNUS COMERCIO DE I\iIAOUINAS E EOUIPAMENTOS LTDA

NaturêzaJuridicâ' SOCIEDADEEIúPRESÁRIALIMITADA

Númêro de lclentiÍicâçào do Rêgistro de
Empresas - NIRE (Sede)

42 2 4478028-9

CNPJ

14.676.091/0001.94

oâtâ d€ Ârquivâmênto do
Ato Con3útuiivo

19111/2411 o 1 t'12120't 1

Dâtâ dê lnicio

Í$cíoêmprgaa ou
Empís!â de Pequeno Portê

(Leinc 123/2006)

lndeteÍminadoEmp.ese de p€queno porte

Sócros/Paôicipaçâo no CâpitâUEspécie de Sócio/AdminislradoÍITérmino do Mandato

!.eErEEI-e!-ç.l!fJ
AGENOR TEIXEIRÁ

432 267 369-49

DENIS TEIXEIRA

al141t 459-77

socro xxxxxxxxxx

PaíiciDãção no capital(RSl Esoóclê do Sóclo

soclo
AdmlnlltÍador Mandato

xxxxxxxxxx10 000 00

10 000 00

PARA [,llÀOUINAS E EOUIPAMENTOS PARÂ USO ODONTO,M DICO,HOSPITAI..IR
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTTGOS OE COLCHOARIA MOVEIS OE QUALOUER MATERIÂL PÀRAQUALQUER USO
COMERCIO ATACADISIA DE EOUIPAMENTOS ELÉTRICOS OE USO PESSOAL E DOMESTICO APARELHOS E EOUIPAMENTOS
ELETRICOS DÊ USO DOMÉSÍICO MÁQUINAS DE LAVAR FOGÔES, GELADEIRÁS FORNOS MICRO.ONOAS EOUIPAMENIOS
ILETRICOS DE USOS OTSSOA, L DOMÉSTiCO E EQTJIPAMENTOS PLRIFFRICOS
COIúEBCIO ATACADISIA DF ARTIGOS DO VES']UÀRIO I ACESSORIOS, TAIS COMO ARTIGOS DO VESTUÀRIO \ESTIDOS, CALÇA
CAI\4ISAS ROUPAS íNTIMAS, ACESSÔRIOS OO VESTUÁRIO, CINTOS CHAPEUS GMVATAS LUVAS LENÇOS MEIÂS

GUARDA-CHUVAS ROUPAS ESPORTIVAS ROUPAS DE COURO E VESTUARIO PARÁANIMAIS.
CoMÉRCIo ATACADISTA DE PRÓIESES E ARTIGoS DE oRTOPEDIA ÍAIS CoMO CADÉIRâS DE ROOAS IúULETAS E CALÇADOS
ORTOPEDICOS PRONTOS
COMERCIO AÍACAOISÍA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS OE CONSTRUçÁO TAIS COMO CAL AREI,A, PEDRA ERITAOA TI.IOLO
TELHAS GESSO ARGILÁ TUBOS CANOS DE ÁGUA APARELHOS SANITÁRIOS PIÂS, LAVATÓRIOS 8ANHEIRAS INCLUSIVE SUAS
FERRAGENS PORIAS E PORTÔES ELETRÓNICOS ASFALTO PRODUTOS SIDERÚRGICOS PARA CONSÍRUÇÃO VERGALHÔES
ÁRAMES PREGOS PRODUTOS i?IETÂLURGICOS PARÂ CONSTRUÇÁO PÊRFIS PARÂ EOXES ESOUAORIAS METALICAS DIV'SÔRIAS

CI.]APAS DE ALUMiNIO SAUNAS PISCINAS. AZULEJOS. PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS MOSAICOS PASÍILHAS E LÂORILHOS
COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS PUBLICAÇÔES JORNAIS E REVISTAS.
COVFRCIO ATACADISTA DF MÂTERIAL ELETRICO TAIS COMO FIOS CAEOS CONDUTORES EI-ETRICOS LÂMPADAS TOMÁDAS

CHAVES ELETRICAS Ê INTERRUPTORES.
COI!,4ERCIO ATACADISTA OE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL] PARÍES E PEÇAS TAIS COI'O MANEOUINS
ARARÂS. CAEIOES AALANÇAS. MOEDORES DE CAFÉ MÁQUINAS OE FATIAR, BALCÔES FRIGORiFICOS E REFRIGERADORES

COIúERCIÁIS VITRINES E SORVETEIRÁS PARA BARES I4AQUINÀS REGISTRADORAS E ETIOUETADORÁS LEITORES IMPRESSORAS

OL CHLOULS IMPRLSSORAS FISCAIS F NÀO FISCAIS E SOLUÇOES TEF

CoIúLRcIo AIAcADISIA DF PRoDUTos oE HIGIENE PESsoAL IAIS COMO TRÂLOAS DESCARTAVEIS ABSORvLNILS HIGIÉNICOS L

CONSERVAÇÀO DOMICILIAR
COMERCIO ATACADISTA OE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PEÇAS TAIS COMO COMPRESSORES E CÀRNEIROS

HIDRAULICOS I\IOTORES COMPLETOS NOVOS E RECONDICIONADOS AR CONOICIONADO NOVOS PARA VACULOS AUTOMOTORES

ACESSÓRIOS NOVOS PARÂ CARROCERIAS, CAPAS CAPOTAS BANCOS E ESTOFAOOS PARA VÉCULOS AUTOMOTORES VIDROS E

ESPELHOS PARA VEiCULOS AUTOMOTORES

COMFRCIO ATACADIS'Á DL PAPLL 6 PAPFúO EM BRUTO

COMERCIO ATACADISTA DE EMAALÂGENS DE OUALQUER MATERIAL

COI!4ERCIO ATACADISTA DE BICICLEÍAS TRICICLOS E VEiCULOS RECREATIVOS PEÇAS E ACESSORIOS,

LOMFRCIO VARE.ISTA DE BICTCLEÍAS F TRICICLOS PEÇAS E ACESSORIOS

COIIERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE COLCHOARIA
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE ILUIúINAÇÃO RESIDENCIAL (LUSTRES LUMINÁRIAS EABAJURES).

I 
capir.al: R! 20 000 00

I 
vrNTE MrL REÂrSr

rpital lntegrâlizado: Rl

(VINÍE MIL REÂIS)

20.000 00

Floflanópols - SC. sexta-ferra, 16 de fevereiro de 2018

HENRY GOY PETRY NEÍO
SECRETÁRIO GERAL

EU

Conferi e asslno



w
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA OE ESTADO DO DESENV. ECONOMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTAOO DE SANTA CATARINA - JUCESC

HENRY GOY PETRY NÉTO

SECRETÁRIO GERAL

AGNUS COMERCIO OE MAQUINAS E EOUIPAMENTOS LTDA

NâtuIezaJuíidica: SOCIEDADEEMPRESARlALIMITADA

t{úmêro de ldêntiÍicação do Rêgistro d€
Empre6âs - NIRE (Sede)

42 2 047AO2B-9

CNPJ

14 676 0S1/0001.94

Dal! de Âlquivamento do
Âto Consütutivo

14t11t2011

oâtâ de lnicio

41i12!2011

Último arquivamento

Data 17r05i2016

Alo aALANCO

Evento(s)

BALANCO

Númeío 20160503779

Srtuâçào

REGISTRO ATIVO

Stâtus

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PáENA 4 dE 4

Certificamos que as informaçôes abarxo constam dos documentos arquivados nesta Junlâ Comercial e são vigentes
na data da sua expedrÇão

olrs - SC sexta-feira. 16 de fevereiro de 2018Floíanóp

EU,

Confefl e assino



05/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Jose

7172441 | l3

C E RTIDÃO
FALÊNC|A, CONCORDATA E RECUPERAçÃO JUD|CIAL

CERTIDAO N": 5130655 FOLHA: 1/í

À vrsta dos registros civeis constantes nos sistemas de informáticá do Poder JudiciáÍio do Estado de Santa
CataÍina da Comarca de Sáo Jose, com distnbuiçào anter'oÍ à dala de 20lOZ20'18, verific!u-se NADA CONSTAR
em nome de:

AGNUScoMÉRclooEMÁQUlNASEEoUlPAMENToSLToA,portadordocNPJ:í4.676.o9í/oo

OBSERVAÇÔES.

a) para a emissáo desta c€rtidáo, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiçâ,

b) os dados rnformados são de responsabrlidade do sohcitante e devem seÍ conferidos pelo interessado e/ou
destinatáÍio

c) a autenticidade deste documento poderá ser confrrmâda no endereÇo eletrônico http:/^,!ô /1Ív.tjsc.jus. br/portaI opÉo
CeÍtidôes/Conferêncaa de Certidáo:

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro CenÍal, EduaÍdo Luz, Norte da
llha. Fórum Banério e DistÍital do Continente.

e) cerlidáo é expedida em consonància com a Lei no 1 1. 101/2005, com a rnclusão das classes extraludiciais: 1 28 -
Recuperação Extrajudicial e 2033í - HomologaÉo de RecuperaÉo ExtÍajudicial.

Certrfico finalmente que esta certrdáo é rsenta de custas.

Esta certidáo foi emitida pela internet e sua valrdade é de 60 dias.

Sáo José, segunda-feira, 5 de março de 2018

7172441
PEDIDO N": ll[il1ilfl[



29t03t2018

B RASIL Acesso à informaçáo

Emissào de 2à via de Certidão

Participe Serviços Legislação c"n",, i 3 ]
.-._ ..-* ..._-.j &.rrs_+i:.ru .= .J

ü

Re<eita Federal

-W..:,. Ti". -eÍ... 'E{E,:-.&'-!SÉ-
GERTIDAO

i' !';

\
MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: AGNUS COMERCIO oE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ:'14.676.091/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobÍar e inscrever quaisqueÍ dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos kibutários administÍados pela Secretaria
da Receita FedeÍal do Brasil (RFB) e a inscÍições em Divida Ativa da União (DAU) ,unto à
Procurâdoria-Geral da Fazenda Nacronal (PGFN).

Esta ceÍtidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no câso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Ler no 8.2'12, de24 de Julho de 1991 .

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços < http.//rfb. gov. br> ou <http://www.pgfn gov.br>

Certidão emitida gÍatuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no

Emitrda às 'l'l;39.37 do dia 2910312018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2510912018.
Código de controle da cerlidão: 'l E76.Ec21.4ECA.6FF3
Qualquer rasuÍa ou emenda invalidará este documento.

75'1. de 211012014

t PÍepârâr piginà
Nova Consulta

httpJtu/wry.recerla íazenda.gov.br/Aplcacoes/ATSPO/Ceírdao/CNDConJuntaSegVia/ResultadoSegvia.asp?Origem=1&Tipo= 1&Nl=14676091000194
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I'APBíâIR

28t03t2018 https //www siíge. caixa.gov br/Empresa/Crí/CríF9eC FSlmprimirPapel asp?VARPessoaMatíiz= 18705372&VARPessoa= 18705372E

í: 't -lVOLTÀ R

C,,,xA
.]:.IXA EC(fNÔÀ1LCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 146 76091 /ooo 1-94

Razão SOciaI: AGNUS COI.4ERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia:AGNUS ATACADISTA

Endereço: R NEUSA AURORA DINIZ 133 / FoRQUILHINHAS / SAO IOSE / SC /
88106-7 71

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7,
da Le, 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 27 /03/2018 a 25/O4l2Ol8

CeÉificação Número: 20 18032708461815573040

Informação obtida em 28/O3/2OL8, às 08:30:15.

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

https://www.siÍge.caixa gov br/Empresa/Crficííi FgeCFSlmpnmiÍPapel.asp?VARPessoaMatriz= 18705372&VARPessoa=18705372&VARUÊSC&VARlnscr= 14676



ESTAOO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome / Razáo Social

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Data: o1/03/2018 11d37;li3

Número

10772 otost2a18
a

AGNUS COI\ilERClO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTOA EPP CNPJ: 14.676.091/000'l -94

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data

Comprovaçáo Junto à Finalidade

-- Mensagem

CertiÍicamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições
abaixo caracterizadas.

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

lnscriçÕes

CONtTIbUiNtE 45'1131 . AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Endereço: Rua NEUZA AURORA DlNlS, 133 - Bairro FORQUILHINHA - CEP 88.í0ê771

ECONôMiCO 9010562 - COIúERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL: PARTÉS E
Endereço: Rua NEUZA AURORA DlNlS, 133 - BarÍo FORQUILHINHA - CEP 88 106-771

lmóve| 27179478

^ 
Endereço: Rua MAR

01.02.716.0110.0.0001 - Lote 09 - Quadra 18 - Matricula (0)
oS DE IiELO 0 - Bairro FORQUILHINHA - CEP 88 106-786

Código de Controle

t
c

DBAl DZRJSPTR5941

A validade do documento pode ser consultada no site da pÍeÍeitura poÍ meio do código de controle inÍormado
http://www. pmsj. sc. gov. br

Sáo José (SC), 01 de Março de 2018

avenrda acloNrsouzá FrLHo 430, PRA|AcoMPRroa
sào José (sct, cEP 88 103.790 . Fore ({8) 3381-m00

Página 1de 1



13/03/2018 Comprovante de tnscriÉo e de Situaçáo Cadastíal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍlra os dados de ldentiÍicaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB â sua atualizaçáo cadastral.

& REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO OE TNSCRTçÀO

t/r.676.091/000í-9il
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL 14t11t2011

AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LÍDA

TiTULo oo EsrÁBELEcTMENTo (NoME o€ FANÍÀsra)

AGNUS ATÂCAOISTÂ

cóorco E oEScRrçÀo oÀATtvloaoE EcoNÔM cA pRtNctpÁL

46.63{-00 - Comércio atacedista d9 Máquinas 9 equipamontos para uso industÍial; paÍtes s poças

cóotco É oEScRtÇÀo oas ÂlvtoAoES EcoNóMtcAs sEcuNoÁRhs
46.41-943 - Comércio atacadistá dê artlgos d€ armarinho
il6.a7-9.0í - Comércio atacadista de artigos de escritório e de pap€laria
46.52440 - Comércio atacadista de componontes elotÍônicos o equipamontos de t€lefonia I comunicação
46.51S{i - ComáÍcio atacadista d9 oquipam€ntos ds informática
46.72.940 - Comércio atacadista ds ísÍragens e ferramentas
46.i15-í-01 - ComéÍcio atacadista de instrumsntos e mateÍiais para uso médico, clrúagico, hospitalar e do laboratórios
46.494-06 - ComóÍcio atacadista dq lustÍes, luminárias e abajures
46.71-1-00 - Comércio atacadista ds madeiÍa o pÍodutos derivados
46.79-6-99 - Comàrcio ataçadista de mateÍiais de construção em geial
,16.61.3-00 - Comércio atacadista do máquinas, apaÍelhos e equipamentos para uso agÍopecúío; partes e poças
46.69-9-99 - Comércio atâcadista de outras máquinas e equipamentos não especificados antgrlormentg; partes e p€ças
46.494.99 . Comóício atacadista d9 outros gquipamontos e aÍtigos dê uso pessoal e domóstico náo especiÍicados
anteriormente
46.49{{8 - Comé.cio atacadista dê p.odutos de higiene, limpêza e conservação domiciliar
il6.E5.í.00 . Coméício atacadista de píodutos siderúÍgicos e mstalúÍgicos, sxceto paía construção
46.87-7-02 - Comórcio atacadista do residuos o sucatas não-motálicos, sxcoto de papole papoláo
46.i12-7.02 - Comórcio atacadista d€ íoupâs 9 .cêssóÍios paÍa uso profissional 6 d9 sêgurança do trabalho
46.41-9{1 - Comárcio atacadista de tecidos
46.79S{1 - Comércio atâcãdista do tintas, vqmizes e gimilares
46.89.3-99 - Comércio atacadista especializado em out.os produtos intermsdiáÍios não espsclficados antetiormonte
47.61.0{3 - Comáício vaÍeiista ds aniqos de papêlaria

côorGo E DEScRTÇÁo oa NÀÍuREza JURiDrca

206.2 . Sociedade EmprssáÍia Limitada

LOGRÀOOIJRO

R NEUSA AURORÂ DINIZ í33
COMPLEMENTO

88.106-77í
BÀIRRO/DISTRIÍO

FOROUILHII{HÂS
MUNtciPto

SAO JOSE sc

ENOEREÇO ELEÍRÔNICO

AGNUSATACAOISTA@AGNUSAÍACADISTÂ.COM.BR
ÍELEFONE
(48) 3039-2759

ENÍE FE0ERATTvO RESpCNSAvEL IEFR)

SITUAÇÁO CADASTRAL

ATIVA
OATA OA SITUAÇÀO CADASÍRÀL

18t1112011

Morvo oE srÍuÂÇÁc caoasÍRAL

strr.rÁÇÀo EsPEctÁL oarÁ DA struÂÇÁo EsPEctaL

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

Emitido no dia 1310312018 às í 5:08:54 (data e hoÍa de Brasilia).

https.//www.receita.íazenda.gov.br/pessoaJuridica/cnpj/cnp,reva/Cnpjrevâ_Comprovante.asp
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13t0312018 Comprovante de lnscriÉo e de SituaÉo Cadastral

í\ nii rJü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÜMERo DE INScRIçÃo
í4.676.09í/0001.94
MÂTRIZ

coMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E OE STTUAçÀO
CADASTRAL

DAÍA OE ÀBERTLJRÀ

18t11t2011

NOMÊ ÉMPRESARIAL

AGNUS COMERCIO DE MAOUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

cÔDlco E oEscRrÇÃo oÀs ÂÍrvroaoES EcoNÔMrcas sEcuNDÁRras
47.73-3-00 - Comórcio vareiista ds artigos médicos s ortopédicos
47.634-0í - Comércio varoiistâ dê brinquedos ê adigos recÍeativos
46.49{{5 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; psrsianas e coítinas
iU.72-$,00 - Comércio vaÍejista de cosméücos, p,odutos dê po.fumaria e de higiêne p€ssoal
47.89447 - Comércio vaÍêjista de equipamentos pare escÍitó.io
47.i144{'l . Comórcio varejista d€ loÍlagsns ê Íerramontas
47.61{.01 . Comórcio varejista do livros
47.54-741 - ComéÍcio varejista de móveis
47.59-8-99 - ComóÍcio vargjista de outros artigos de uso pessoal ô domástico não gspsclficados anteriormêntê
47.89-0-99 - ComéÍcio varejista do outros produtos náo espsciÍicados anterioÍmgnte
i17.74-140 - Comércio varsjista ds artigos de óptica
46.494-117 - Comércio atacadista de filmes, COs, DVDs, Íitas o discos
47.62.8-00 - Comércio varêjista do discos, COs, DVDS e Íitas
46.45-'143 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
47.,14{-99 - Comércio vârêiistâ do matê.iais dê construçào sm geral
46.E7.7{3 - Comáício at cadista dê rêsiduos ê sucatas metálicos
47.53-9{0 - Comércio vaÍeiista espscializado de eletrodomésticos e oquipamentos de áudio e vidgo
47.63-6-02 - Comércio va,êjista do artigos esportivos
46.46{.0í . Comércio atacadist dê cosmóticos o p.odutos d9 pêíumaria
47.634{4 . Comórcio varejista do artigos de caça, posca e camping

DIGO E DESCRIÇ DICA

206-2 . Sociedade Em rssáíia Limilâda

R NEUSA ÂURORÁ DINIZ
NÚM€RO

133
COMPLEMENTO

CEP

8E.106-771
BÀIRRO/DISÍRITO
FORQUILHINHAS SAO JOSE SC

ENO€REÇO ELETRONICO

AGNUSATACADISTA@AGNUSATACADISTA.COM.BR
TELEFONE

(48) 3039-2759

ENTF FFDERATIVO RESPONSAVÉL IEFRI

SI CÀOÁSTRAL DAÍA DÁ SITUAÇÁO CADÀSTRÀL

1An1t2011

MOIIVO DE

SlÍUAÇÁO ESP€CIAL OÂTA DA SIÍUAÇÀO ESPECIAL

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

Emitido no dia 13/03/201E às 15:08:54 (data e hora de Brasília). Página: 2/3
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13/03/2018 Comprovanle de lnscnÉo e de Situaçáo Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

irJJ

NúMERo DE tNscRtÇÃo
14.676.091/0001.94
MÂÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE AOERTURA

18t11t2011

AGNUS COMERCIO OE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

cóorGo É oEscRtÇÁo oÂs ATrvtoaoEs EcoNÔMrcas SEcuNoÁRras
47.57-'l{0 - Comércio varBjista €specializado ds poças s acsssórios paÍa aparclhos glqtr@letÍônlcos para uso
doméstico, êxceto infoÍmática e comunicaçáo
46,494-02 - Comércio atacadista de aparglhos eletÍônicos do uso pgssoal e domóstico
il6,6it-8{0 - Comércio atacadista de máquinas, aparqlhos e equipamgntog para uso odontc.módico,hospitalar; partes e
peças
46.49-4-04 - Comércio atacadista dc móveis ê artigos de colchoaÍia
46.49{.01 . Comércio atacadista de squlpamsntos slétricos de uso pessoal e doméstico
,í6.42-7-0í - Comércio atacadistâ de artigos do vestuário e acessórios, exceto p,ofissionais e de sggurança
46.45-'l{2 - Coméício atacadista d€ prótêsês ê artigos d6 ortop€dia
46.79.6-04 . Comércio atacadista espgcializado d9 mateÍiais de construção nào ospeciÍicadog ant€rioÍmsntq
46.a7{{2 - Comércio atâcadista de livÍos, jornais e oúras publicaçÕls
46.73-7{0 - Comércio atacadista de material elétrico
46.65{.00 - Comércio atâcadista d9 máquinas s êquipamentos para uso comgrcial; paÍtqg e pêças
46.46{.02 - Comércio atacadista de pÍodutos de higiens pessoal
i16.69-9-01 - Coméício atacadista do bombas e compressores; paÉes e peças
it6.86-9.0'Í . Comércio atacadista de papel ê papêláo êm bÍúo
46.E6-9-02 - Coméício atacadista de embalagons
46.49.{{3 - ComéÍcio âtacadistâ de bicicletas, triciclos o outros veiculos recrêaüvos
iu,ô3.643 . ComéÍcio vârejista de biciclêtâs e triciclos; pêças ê acêssó.ios
47.í-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.5+7-03 . Comércio vareiista dq aÍtiggs de iluminação

cóDrco E oEScRtÇÀo DA NATUREZÀ JURiorca
206-2 - Sociêdade Emprêsáíia Limitâda

NÚMERO

133

CEP

88.'106.771
BÀIRRO/OISÍRITO

FORQUILHINHAS
MUNICiPIO

SAO JOSE SC

R NEUSA AURORA OINIZ
COMPLEMENTO

ENDEREÇO ELEÍRÔNLCO

AGNUSATÂCÂDtSTA@ÂGNUSATACAOTSTA.COM.BR
TELEFONE

(48) 3039-2759

ENÍE FEDERÂÍ VO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAçÀO CADASTRAL

ATIVA
DATÂ OA SIÍUÀçÁO CADASÍRÁL
18111t2011

MOÍrVO DE SITUÀÇÁO CAOASÍRÁL

SITUAÇ ESPECLAL OATA DA SIÍUAÇÃO ESPECIÀL

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

Emitrdo no dia l3/03/20í8 às'15:08:54 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar ,

A RFB agradece a sua visita. PaÍa informaçóes sobre politrca de privacidade e uso, clique aqui
Atualize suâ pégina

Página: 3/3

https./^À/ww.receita.íazenda.gov.br/pessoaiundica/cnpy'cnpjreva,/Cnpjreva_Comprovanle.asp
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13t03t2018 Secretaria de Estado da Fazenda cte Santa Catarina

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à
Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

... ) I

14.676.09,t/0001.94
coMPROVANTE OE tNSCR|çAO ESTÂOUAL E

OE SITUAçAO CAOASTRÁL
lniqo AlMdÊde com ICMS

't5t12t2011

rNscRrÇÀo ESÍaouaL

256.5Eí.7í
NOME EMPRESARIÀL

AGNUS COMERCIO DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOS LTDA EPP

TITULO OO ESTAEELECIMENÍO (NOME DE FANÍASIA)

AGNUS ATACAOISTA

côorco E oEscRrÇÁo oaaÍrvrDAoE EcoNóMtca pRrNcrpaL

4663000 . Comóício atacadista de má urnas e ut m€ntos ra uso industaial part6 I
CÔoIGO E DESCRIçÁo DÀS À-IvIDADES LcoNÔM|cÀs sEcUNoÀRhs

464190í . Comércio atacadista de têcidos
46i11903 . Comércio atacadista de artigos de armaíinho
4763601 - Comórcio vaÍeiista de b.inquedos q artigos Íocreativos
4761003 - Comórcio varejista dê artigos de papelaria
476100í - Comércio vaÍojista de livÍos
4759E99 - Coméacio vaÍejistâ de outros artigos de uso pessoal e doméstico não êspscificados anterio,mentê
iU54701 - Comércio vaÍejista de móveis
474400'l . Coméício varejista dê Íeíragens e ferramentas
46E9399 - Comércio atacadista especializado em outíos produtos lntermediários náo êspscificados anterioÍmente
4687702 - ComéÍcio atacadista de residuos e sucatas nàometálicos, êxceto do papel e papeláo
46E5í00 . ComóÍcio atacadista de produtos sidêíúrgicgs I motalúÍgicos, excêto para construção
4679699 - ComéÍcio atacadista de matêriais do constíução em gsral
467960'l . Comércio atacadista de tintas, veÍnizos s simila.os
4672900 . ComéÍcio atacadista dg ÍerrEgens e ferramontas
i1671100 - Comércio atacadistâ de madeira e prodútos d€Íivados
4669999 - Coméício atacadista de outÉs máquinas e equipamontos nãg espqciÍicados anteriormente; partos e p€ças
4661300 . ComéÍcio atacadista dê máquinas, aparelhos o êquipamonlos para uso agÍopecuário; partes e psças
4652400 - ComéÍcio atacadista de componentes elotíônicos e equipamontos dê telêfonia 6 çomunicação
4651601 - Coméício atacadista de equipamentos de inÍoÍmática
4649499 - ComéÍcio atacadista dê outros equipamentos o artigos dq uso possoal e domésüco não êspocificedos
antgriormentg
4649406 . Comórçio atacadista de produtos de higienq, limpsza o consorvaçáo domiciliar
4649406 - Comórcio etecadista de lustres, luminádas e sbaluÍqs
4649i105. Comércio atacadista dê aÉigos de tapeçaria; p€rsianas o cortinas
4647801 . Comércio atacadista de artigos de escritó,ig I d9 pap€laÍia
4645í0í - Comércio atacadista de insttumêntos s materiais para uso módico, cirú,gico, hospitalaÍ e de laboratórios
4642702 - Comórcio âtacadista de roupas e acossórios para uso profissional s de segurança do tràbalho
4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4772500. Comércio varejista dê cosméticos, produtos de períumaria e de higiene pessoal
47E9099. Comércio varêjista de outÍos pÍodutos nào esp€cificados anteÍiormente
4773300 - Comércio varejasta de artigos módicos e ortopódicos
4669901 - Comércio atacadista d€ bombas e compressoaes; paneg e pêÇas
4665600 - Comércio atâcadista de máquinas e equipamentos paià uso comsÍcial; partes ê pêças
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, apaÍelhos e squipamsntos para uso odontomódicohospitalaÍ; pârtos ê
p9ças
4754702 - Comércio varêjista de artigos de colchoada
476360,1 - Comércio yarejista de artigos ds caça, pesca e camping
4753900 . Comércio vaÍêiista qspecializado de êletíodomésticos s gquipamentos de áudio e vidqo
47'14099 - Comárcio varojista de mateÍiâis de construção em gsral
4763603 - Comércio varejistâ dê bicicletas e triciclos; peças e acossórios
4649407 - Comércio atacadista de Íilmes, CDs, OVOS, fitas s discos
4763602 . Comércio varejista de aítigos esportivos
4687703 - Comércio atacadista de rosíduos s sucatas mstálicos
i1649404 . Comércio atacadista de móyeis e aÉigos de colchoâÍiâ

'1649403 
. Coméício atacadista de bicicletas, tÍiçiclos s outros veiculos recrêativos

46i19402 . Comércio atacadista do aparelhos eletrónicos do uso p999oal e doméstico

'16'19401 
- Comércio atacadista de equipamentos elátricos ds uso possoal e domésüco

4647802 . Comércio atacadista de livros, iornais e outras publicaçóes
4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene psssoal
4646001 . Comércio atacadista de cosméticos e produtos de peíuma.ia
46'15'103 . Comércio atâcadista de pÍodutos odontológicos
i1645102 . ComéÍcio atacadista de p,óteses e artigos de ortopedia
i16E6902 - Comércio atacadista de embalagens
4686901 - Comércio atacadista de papel ê pap€lão em b.uto

https.//tflbutano.sef.sc.9ov.br^ax.NET/tax.net-cadastro/Íesull_sitcad aspx?dat=031448 112



1310312018 Secrelaíia de Estado da Fazenda de Santa Catannã

4762600 . Coméício vareiista do discos, CDs, OVDS e litas
467960,1 . Comórcio atacadista especializado do matsriais de construçáo nào espociÍicados entgriormgntg
i1673700 - Comórcio atacadista de material elétrico
il6il270'l - Comércio ãtacadista de aÍtigos do vostuário e acesgóÍlos, sxceto profissionais e do rêguhnça
475,4703 - Comárcio vaÍsiigte de arügos de iluminação
4757100 - Comárcio va,eiista espocializado de Íroçâs s âcossórios para aparêlhos elgt,oêletÍônlcos para uso domóstico,
êxcato inÍormáticE e comunicEção

ONÍRIBUINTE CREDENCIAOO/OISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTES OOCUMENÍOS ELETRÔNICOS

Credenciado a Emitií Nolâ Fiscâl Elêtrônica - NFe a t de 10101120'|.2

( JJ

CÓDIGO E ÔESCRIÇÃO DA NÁIUREzÁ JURiDICA

2062 . SOCIEDAOE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRÁOOIJÀO

RUA NEUSA AURORÁ DINIZ
NUMERO

133
COMPLEMENTO

88106-77'l FORQUILHINHÂS
MUNICiPIO

SÃO JOSÊ sc

SITUAÇÃO CÀDASTRA!

ATIVO desde íí12201'l

Modelo aprovado pela Portaria SEF no 375, de 26108/2003
Emitido em 13/03/2018 15114:47 (data e hora de Brasilia).

hllpsr/tnbutano.seí.sc.gov.br/tax.NET/tax.nel.câdaslro/result_srlcad.aspx?dat=03144E 2t2
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AGNUS COMÉRCIO DE MÁOUiNAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

AGENOR TEIXEIRÁ brasrleiro, casâdo. natural de Tubarão (SC), nascido em
15/06/1961 empresáno. portadoÍ da Cédula de ldenldade no 1184.946-0. expedrda
pêlâ SSP/SC. e rnscnlo no CPF sob o no 432 267 369,49 resrdente e do.niciliado à
Ruâ Neusâ Aurora Drnrz. '133 - Foíquilhinhas, no Munrcípro de Sào José (SC) - CÉP
88106-771, DENIS ÍElXElRÁ brasrlerÍ0, sollerro, naturalde Flonanópolis (SC), nescdo
em 03/02/1992, empresário, portador da Caíteira de ldenhdade no 5.363 262. exped'da
pelâ SSP/SC e inscr o no CPF sob o no 074 417 459-77 íesidente e domicilido à
Rua Nêusa Aurora Drniz. 133 - Forqurlhrnhás. no Munrcipro de São José (SC) - CEP
88106-771 únrcos sócros da sociedade empresáíia AGNUS COi|ÉRCIO DE
UÁQUINAS E EQUIPAIIENTOS LTDA. esrabelecrda à Rua Neusa Aurora Diniz. 133
Forqurlhrnhes. no Municipro de São José (SC) CEP 88106-771. íesolveín, neste aro
constiluir umâ socÉdâde lrrnrlâdâ. que serà regrde pelas Lers no 10.406/02 e n'
6 40416 bem como pelas segurntes cláusulas e condiÇóes

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO. INiCIO E PRAZO:

CLAUSULÂ PRIMEIRA - A Soc edade grrará sob a Õenomrnaçáo socraL de "AGNUS
COMÉRCIO DE MÁOUINAS EOUIPAMENTOS LTOA"

CLÁUSULÁ SEGUNDA - A Socredade terá sua sede e loÍo srto à Rua Neusa AuÍoÍa
Drnlz 133 - Forqurlhrnhas no lú{rnrciplo de São José (SC) - CEP 88106-771

CTAUSULÂ TERCEIRA - A SocEdade lem 3omo oblelo a exploÍaÉo do ramo de

co ÉRCIo ATACAOISÍA OE ÁoUINAS E EQUIPA €NTos PARA USO
tltDUsÍRraL, PARTES Ê PEÇAS;

COMÉRCIO ATACÂOISTA OE ARTIGOS DE ARIIARINHO;
COMÊRCIO ATACAOISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÔRlo E OE PAPELARIA;
COiáERCIO ATACAOISÍA DE ÂRÍGOS DÉ TAPEÇAR|À; PÉRS!ÂNAS E

CORTINAS;

COMERCIO ATACADISIÂ OE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAIIENTOS
OE TELÊFONIA E COMUNICAÇÀO:

COMERCIO ÂTACÂDISTA OÉ ÊQUIPAI{ENTOS DE INFORMÁTICA;

CO}IERCIO ÂTÂCAOISTA OÊ FERRAGENS E FERRA!TENTAS:

COI'ÉRCIO ATACAOISfA DE INSTRUiTENTOS E MATERIAIS PARA USO UEDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALÂR E DE LÂBORATORIOS
COMERCIO ÂTACÂDISTÂ DE LUSTRES, LUÍíINÀRIAS E ABAJURES:

q
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. COHÉRCIO AÍACADISTA OE MAOEIRA E PRODUTOS OERIVADOS;

. co ÉRcro aÍacaorsTA oE HATERtats DE coNsÍRUÇÀo E GERAL:

. coMÉRcro aÍÂcAorsTA oE MÁeutNAs, apaRELHos E EâuipÃ[Errros paRA
USo AGRoPEcUARIo; PARTES E PEÇAs;

. coMÉRcro aracaorsra oE ÀoutNAs E EoutpaMEMÍos paRTEs E pEçAsi

. COMÉRCIO AÍÂCAOISÍA OE EQUIPAMENÍOS E ARTIGOS DE USO PÉSSOAL E
DOMESTICO:

. coitÉRc|o ATACAoISTÂ DE PRoDUTos DE HIGIENE, LImPE2À E

coNsERvÀÇÀo ootttlcrLraR;
. co ERcro aracaDrsrA oE pRoDUTos stDERúRGtcos E nETALúRGtcos,

ExcETo PARA coNsrRUçÀo;
. co ÉRcro aracaDrsra oE REsiDUos E sucaras NÃo f,ETÀLtcos, ExcEro

DE PAPEL E PAPELÀo.
. corÉRcro aÍAcaDrsra oE Roupas E acEssóRtos panÂ uso

PROFISSIONÂL E DE SEGURANÇA DO TRÁBALHO;
. COMÉRCIO ATACADISTA DÊ ÍEcIDoSI
. COMÉRCIO ÀTACÂOISTA OE ÍlNTAS, VERNIZESi
. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZAOO EM PROOUTOS INTERf,EOIÁRIOS DE

ARÍÉFATOS OE BORRÂCHA, EXCETO PARA USO RESIDENCIAL, PEçAS E

ACESSÔRIOS PARÂ APARELHOS DE USO OOMÉSÍICO E PESSOAL, ELETROS E

ELETRÔNICOS, CORDAS E CONOOARIAS E PARTES INJETAoos E

acEssÓRros PARÂ cALÇaoosi
. COi'IÉRCIO VÀREJISTA DE ARTIGoS oE PÂPELÂRIÂi
. COMÉRCIO VAREJISTÂ OE ÀRTIGOS HEDICOS E ORTOPEOICOSI
. COMERCIO VÂREJISÍA DE ARINOUEOOS E ÁRTIGOS RECREATIVOS;
. COMERCIO VAREJISTA OE COSMETICOS, PRODUTOS OE PERFUT'ARIA E DE

HIGIENE PESSOALi
. COHÉRCIO VAREJISTA OE EQUIPAMÉNToS PARÂ EScRITÓRIo;
. COMÉRCIO VAREJISTA DE FÉRRAGENs E FERRAmENTÂS
. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS;
. COÍ ÉRCIO VAREJISTA DE IIADEIRA E ARÍEFATOSi
. coMÉRcIo VAREJISTA oE MAÍERIAIS DE coNsÍRUÇÀo;
. collERcro VÂREJTSTA oE rróvErsi
. COIIERCIO VAREJISTA DE ÂRrlGOS OE USO OO ESTICOi
. COIáÉRCIO VAREJISTA OE PRODUTOS ESPECIALIZÁDOS EM ARTIGOS

RELTGTOSOS E OÊ CULTO, ARTTGOS ERÓTtCOS (SEX SHOP) FUNERÁR|OS,
PARÀ FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA
ORNAHENÍAçÀO. P€RUCA, ARTIGOS PAR.A AEBÊ, REDE DE OORXIR, CARVÀO
E LENHA. EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULO, CÀRTÔES TELEFONICOS,
Í{OLOURÁS E OUADROS, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNOIO,
QUI QUILHARIAS PARA USO AGR|COLA;

. COMERCIO VAREJISTA D€ TINÍAS E IIATERIAIS PARA PINÍURA;

. CO ÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO OE EOUIPAÍ{ENTOS E SUPRIÍENÍOS
DE INFORMÁÍICA;

. coMÉRcIo VÂREJISTÂ DE ÂRTIGos oE ÓPTICÂ
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CúUSULA QUARTA - A Socredade rnrcraÍá suas atlvrdades no dia O1/1212011 e seu
píâzo de durâçâo será por tempo indelerminado

DO CÂPITAL. QUOTAS E RESPONSABILIOADES

CLAUSULÁ OUINTA - O Caprtal Socralé de RS 20 000 00 (vrnte mrl íears)

CúUSULA SEXTA - O Caprtal SoclaL iotalmente subscí to e rntogÍalrzado pelos
sócros. ôeste ato. êm moeda correnle necronal. Íca drvrdrdo em 20.000 (vtnte mri)
quolas no valor de RS 1 00 (hum reâl) cada uma. drstíbuidas entíe os sócros da
segurnle forma

§gcl9
A!919!r9!!eita
Oenis Terxeüa

Ouotes % Ca
14 oOOI

pitel Socirl Valo. Rt
1,r.000.0070 00

6.000 30.00 6.000 00
Tot l 20.000 í00,00 i 20-000,00

CLAUSULA SÉTIMA - A íesponsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quolas. mas todos respondem soldariamenle pela rnlegralizaÇão do Capital Social. na
íorma do arl€o 1C52. da Ler nô 10 406/02

OO AUMENTO DE CAPITAL. RETIRADA OE SÓCIO, AOMISSÃO OE NOVO SóCIO:

CúUSULA OITAVA - Em caso de aumenro de Caprral. teráo preíeíêncra os sócros
quotrsles pâra subscaçào em rgualdade de condições e na propoíÉo das quotas que
possuirem

CTAUSULA NONA - Pretendeôdo um dos sôqos cedeí suas quotas â outíem so c
íaÍà corn o consentrrnenlo do sócrc Íemanescenle para a admrssào de novo sócro teÍà
q!e teÍ o consentrmento do sôcro remanescênle

CúUSULA DÉCIMA - Em caso de râleclmenlo de um dos sóclos. a soctedade não se
drssolverá. passando as qúotâs do dê cuius' aos herderÍos e legais sucessores

oo ExERcícro socraL, BALANÇo, orsTRrBUrçÀo DE LucRos ou PREJUizos:

CüUSULA DÊCIMA PRIMEIRA - O Exercido Socrâl encerrar,se-á no dia 31 de
dezêmbÍo de câda ano

CúUSULA DÉClMÂ SEGUNDA - Ao Ílnal de cada exeícicro socral. procedeÊse à a
veírllcaçáo dos lucros ou preluizos levanlados em balanço geral

CúUSULA DECIMA TERCEIRÂ - os []cÍos liqurdos apuÍados serão distnbLrídos em
paítes rguais a cada uma das quolas. cabendo a cada sóclo lantas parles quantas
quolâs possuiÍem podendo a cnténo oos sócros, llcaíem em reservas na socêdade
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CúUSULA DÊCIMA OUARTA - Os prejulzos que porventt/ra se verific€Íem seÍào
mantrdos em conta especral para serem amonizados ern exetcictos íutuíos e não
sendo, suporlados pelos sôcros proporcronalmenle ai CCO,lel socÉldF cada uín

OA ADMINISÍRAÇÃO, SUÂ REMUNERÂÇÀO E CONTABILIDADE:

CúUSULA DÊCIMA OUINÍA - a admrnrsrÍaçào da socredade será exeroda petos
sócros AGENOR TEIXEIRA o OENIS TEIXEIRA podendo pÍâticar lodos os alos
necessáíos pâra o bom desempenho dâ atrvrdade socral da empresa.

a) Ficá vedado o uso da Ílíma sob qualqueí pÍetexto ou modalidadê ern
opeÍaçóes ou negocros estÍanhos ao obleto soclal, especElmenle a
preslaçáo de avârs. enCossos. fianÇas ou cauçóes de íavoÍ

CLAUSULA OÉCIMA SEXTA - Pelos servrços que prêstaí a socredade, peÍceberào os
d Íelores. a lituio de Pró.Lâbore. uma quantra Ílxa mensal. cíedilada em conla coíente
donde relraÍá de acordo com as condçÕes ílnanceúas da socedade, até o limite de
seu cráilo em conla corrente

CúUSULA OECIMA SÉTIMA - A sociedade manterá os íegist.os contábeis e fiscais
necessários

orsPostÇÓES FlNArs:

C'.ÂUSULA DECIMA OITAVA - Fica elerto o íoro da crdade de Sào José (SCl. pâra
drírrrr eventuars dúvrdas oíundas do presenle contrato

CúUSULÀ DÉCIMA NONA - Os casos omlssos e não regulados pelo presente
conlrato serão resolvidos pela lei em vigor

CLAUSULA VIGÉSIMA - Ô admrnrsríedoÍ declara sob as penas da lel, que nào este
rmpedrdo Õe exercer a adm n slÍeÉo da socredede, poí lel especral ou em vrrtude de
condenaçào crimrnal ou por se enconlrar soD os eíêrtos dela á pena qúe vede alndê
qre temporariâmenlê. o ácesso a caÍgos pubhêos ou por cflme íalimentar. de
prevancâÉo. perla ou suborno concussáo. peculâlo, ou conlra a econoÍnia populaÍ
contÍa o srstema Íinanceiro nacronal. contra norrnas de deÍesa da concoíêncE. contra
as relações de consumo, íé pública. ou a propnedade
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E, poí esteíem âssrm, luslos e conttalos €nlre sr lavram, datam e assrnaÍn a
presente alteíaçáo contratual. êm três vias de iguâlleor e Íorma. que se obrigâm poÍ si
e seLrs hêídeiros a cumpri-la em todos os seJa teirnos. júnlã{iÉnto com as
testemunhas abaixo

Sào José (SC). 16 de novembÍo de 2011

ll)O"ç:,:, t í 'í lt tit I, ,. {,
DENIS ÍEIXEIRA

cPF O74 417 459-77
AGENOR TEIXEIRA
cPF 432 267 369-49

Testenrunhas
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"t(AI,T[IT{ÇÁ() (]O\TI{A tT AI, \' I DA SOCIEDADE .{GNT S CON{ERCIO DE
\L\Qt r\.\s f EQr lP.{\lE\Tos I.'IDA EPP

( \l'J rr' l{.676.091/0001-9{

AGE.|\OR TEIXEIRA nacronalrdaile BRASIt.EIRA. nascido em 15i06/196i, CÀS.rI;ô cnr.
CC)]VIi,NHÃO PARCI,\L DÉ L]ENS. ENÍPRESARIO. C'PFA,íF N' 432 2Ó7 Jô./..19
(.{Rl t:lR.\ Dt IDE\ fIDADF n" I ltiJs.l6t,. órgào expedidor SSP - SC. resrdcnie e

r.lon'rt,lrrürr nor.l RLl.\ \l:L S.\..\(.ROIi.\ DINI/,. I1,1. CASA. FORQIJILHINTL\. S.\o
IOSL. s( CIrP 88 l(-16-771 IlR.\SIt

DF-NI\ I HIXI-lRA nacronalrdadc BI(ASIL EIRA. nascico cm 03102.11997, SOL tEIRO,
Ei!ÍI'I{LSARIO. CPFINíF N" I)7.I.4I7 +59-77. CARTEIRA DE IDENTIDADE N" 536J2(r2.
orgão erpcdidor SSP - SC. resrdentc e domrcrliado no(a) RUA NEUSA AURORA DII\llZ.
r ll. cAsA. FORQUTLHINHA. SAO JOSE. SC. CEP 88 106-77t. BRASIL.

Sirctt,s tia soctr'<iade lrmrtrdr de n()rne emlrre)anal AGNUS COMERCIO DE N4AQt l\AS
L I(ll IPA\'IEVIOS i l't)A EPP. rcsrstrada lcgllmente por conlrato social de\rdamcnlc
:r.iur rJo na ,lunta Ctrrrcrcral Jr, I-lstado iic Slnta Catanna, sob NIRE n" 4220173illEC-
lom sctle Rua Neusa .\uÍora L)rnrz. I 31 . ["oLqrrrlhrrrhas São Jose, SC . CEP t'i8 I {.i6-]7 l.
Llrr rrilrncrtte lnscnla no Catlastro \acronal de Pessoa iuridrca/MF sob o n'
l-l oltr,t9lr(-tL)Ul-9.1, dclrberam tle pleno e comur acordo ajustÍuenr a presente alteraçào
conlrirruul. nos tcflros da Ler n" 1040(ji:002, mcdranle as condrções estabeleçrdas nas

Ii3u5rilirs segulnl(s

ouJlt () socr,\I.

Cl. \L St L.\ PRIMEIRA. A socrcdade passa a ter o segurnte objeto'
L'OIILIIC]IO AI'ACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENIOS PARÁ USO
I\DI]STRIAL, PARTES E PEÇAS TAIS CONÍO N,IAQUINAS OPERATzuZES E
\IAQI.]INAS FERRAI\4ENTAS (TORNOS. FRISAS, MAÇARICOS}CO}I[RCIO
AI.AC;\DISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMERCIO ATACADISTA DE
IRi'I(I0S DE FSCÍ{I'IORIO E DE PAPELARIA. ARTIGOS DE ESCRITORI0.
\R TI(ioS ES('OL.\I(ES QL,\DRt) ESC'OLAR, PAPELÀO E sLL 5

,\I{I EI A'IOS CONIERCIO T\TÀCADIS'|A D[ ,{RTI@S DE TAPEÇARIÂ.
PhRSI,\N.{S. C()I{'IIN^S. CARPETES E ARI'IGOS DE TAPEÇARIACON'ILRCIO
À lAt ÀDISTÁ DE C()\íPO\E\TES ELE IRONICOS E EQLJIPANIE\Tt)S DL.

IFI,EI O\IA I: CO\{UNI(:A\'ÀU. I.\IS CtI11g VALVULAS t II BUS
II i I|t(i\ICOS SENI('ONDt,"IORES, \lICROCI'IIPS E CIRCUITOS I^']'FCiR-\DoS
( llt( t ll-OS 1\lPRt sSoS II t.EF(l\[S. INTERCO\IUNI('I\DORES. L\\.
sIr't{l lAIil,\ t:t f'IRa)\t( À(()\ÍliR( l() AlÀ(ADIST;\ DE EQUIPAivIt]NIOS DI'
l\Loti\l\TlcA coNIl,L. l:\t)oRE5. E(lLrlPA\IENTOS PEIUI t:t{tCOS.
PR0GITA\1AS DL CONIPUT.{DOR N,\(].CLISIONIZAVEIS. A ÁSSESSORI.A I-\Í
I\ tj()R\lATl(lA ASSOCIADT\ A VENDA DE COtyIPUTADORES E

PLRIFtRICOS CO\ÍEIiCIO ATACr\DISTA DE FERRAGENS t

rcAÇÃo 17 â
Aúant,'o a cópia rêprográ
original. asentado:
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Jíl
{r-'r Lru\ÇÃo coNTRA-l'l.{,L N', I DA SOCIEDADI,.{GNUS COMERCIO DE

}L{.QTII.\AS E EQT,IPAIVIENTOS LTDA EPP

C\PJ rr' I{.676.09 1/0001-9{

I- I,RR,\MEN'IAS COil,IERCIO À-IACADISTA DE INSTRUMEN'TOS E I!IA'I[RI,J,IS
I',\I( \ I SO VIEDICO. L.IRI:RCICU, HOSPI I,\L,{R E, DE LABORATOff,IGS.
ESII:I'()SCOPIOS. MEDTDOT{ES DF PRESSÀO, BIS'NiRIS. BOTICÕES. PINÇ-A.S.
r (. u()s DE ENSAIO E A)'TALISES QLTIMTCA COMERCIO ATACADTST'Â DE
LU\ IRFS. LU\lINARIAS E ABAJURES CON4ERCIO ATACADISTA DE MADEIIiÂ E

PROI)L''fOS DERIVADO. BRLII'O PERFILADA OLI SERRADA, I-ABUAS, RII',.\S,
VIGAS- PRANCHAS, DORIUE)'ITES. BARROTES, PRF-MOLDADOS DE MADEIT{A
P,\RA CONS'IRLIÇÀO CO}VÍERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE
('O\S'IRI.;ÇÃO E]\í GERAL. FERRAGENS PARA CONS-TRUÇÃO, FERRAiUENTAS
\I,\ \ L -.\I S. EI-ETRICAS E NÀO-ELE I'RICAS. N,ÍARTELOS, SERRAS, PICARETAS.
CII-.\\'ES DE FENDA. ALICATES. FURADEIRASCON,IERCIO ATACADTSTA DE
\IAQT]INAS, APARELHOS E EQLJIPAMENTOS PARÁ USO AGROPECU{RIO,
p,\Rt.ES E PEÇAS C]ON{O ARADOS. CUL]'IVADORES. SEMEADEIRAS.
CORTÂDORAS DE GRAMA, MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA
USU NA ,{VICULTURA E APICULTURA. TRATORES PARA USO \A
AGRICULTI'RÂ E SILVICLII,TLIR,{. TNCLUSIVE PNEI.S E

L ÀU.\i{ÀS-DE-1R CO\lERCl() ATÂC.\DlSTÂ irí,.\QL',INAS E EQUIPANÍtNTOS.
P.\RTES E PEÇA.S TAIS CO\IO \1OlORES E TRANSFORMADORLS ELETRIC'OS,
( ()l RES. ÀR CONDTCIONADO. COiVíPRESSOR AR CONDICIONADO.
I L IT\1.)I1I]'IROS. 5I STEMAS PAR.\ CONTROLE DE I1\'CÊNDIO. INSTRU\,I IJ\ 1 OS

I: I:QI'IP,{NÍENTOS DE \lEDIDÂ. ROBOIS. NIAQUINAS APARET-H()S E

l:Ql..ll'À\lENIOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL. itTAQUINAS DL
COS-ILRA PARA QUALQUER USO. EQUIPAJ\IENTOS DE GINASTIC,\ E

CO\I)ICI()NA\IENTO FISICO CO\{ERCIO ATACADISI'A DE EQUIPAMENIOS F

.\RI](iOS DE USO PESSOAL E DOI\ÍESIICO TAIS COMO. ARTIGOS DE
(LIt-.r-ARlr\. Al{',I ]GOS PARc, HABlr.\ÇÀO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA,
BUI{]{AC'ItA, PLÁSTICO, iVÍETAL. \'ADEIRÂ DE CADEIRA, ESTOFADOS, SOFAS
E PIJLTRONAS. iUESAS E CADEIRAS, MOVEIS NOVOS DE QUALQUER
\IA'TF-RIAL. MOVEIS NOVOS PARA. ESCRITORIOS E PARA RESIDÊNCIAS. V[ME,
BA\1IJL" I'ANELAS. LOUÇAS. GARR-A.FAS TERMICAS. ESCADAS DOMESIICAS.
ESC'OVAS. VASSOURAS- CABIDES, BRINQUEqOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE

QI,.\I-(]IJER \IATERIAL. INCLUSTVE ELF,I'RONICOS PEÇAS E ACESSoRIOS,
1\SII{I. \1E\TOS \ÍI.;SICAIS O('IJLOS Pi\RA Ni\-IAÇÀO. PRANCHAS, ARlIGOS
l',\l(,\ (.\('A. Pl,SC,\ E C..\\1Pl\G. P.\i'EL DE PAREDE. ARTIGOS DE OPTICAI
,\I{IlC()S DESCARTAVEIS Ei\'l GIRAL iCOPOS. IALTIERES, GLAIUANAPOS.
EI\1I],\L.\GE\S PARA ALI\II'-NfOS PREPARAI]OS) ARTICOS RELIGIOS()S E t)E
cLr-to. ARilGos ERo-ttcos (sE\ slroP). ARTrcos FUNERq.ruos, ÁRtrGos
PAI{,\ FL-SI AS. PLANTAS. I-LORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA
ORNÀ\IE\TAÇÀO. PERUCAS. ARTIGOS P,q,RA BEBÊ. REDE DE DOR,\IIR.
(.ÀR\"iO E Lt\HÂ, EXTI\TORLS, E\CtI() PARA VEiCULOS, NIOLDT I(AS F

QL.{I)ITOS. CAITGAS E PITEPARqDOS PAIL{ INCENDIO, QUINQUILHÀITIAS
I'-,\I{.\ I. SO AGRICC)LA.COi\ÍEIICIO ,\TACADIST.\ DE PRODUTOS DE HICIENE.
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\LI r,R{ÇÃO COIiTR{T[,.\L N I DA SOCIEDADE AGNLIS COMERCTO DE
llL{Q|-'L.,.-.{S E EQL IPA}IENTOS LTDA EPP

CI{PJ n" I {.ó76,091/0001-94

Lr\{PEZA E CONSER\'qÇÀO DOMTCILIAR COMERCIO ATACÀDt§ r \ rJt:
PRODLITOS SIDERURGICOS E METALURGICOS I.AIS COMO: CHAPAS DE ÂÇO F
BOBINÀS C'ON.IEIi.CIO A'I'AC,\DISTA DE RESIDUOS E ST]CATAS
\\(,-\1t. r.\l t( os. E\( t: tr) Dt I)..\ptrL E pApEL.\o l'AtS CoMo: RESIDLToS t)F
rr.-\Ç.\o E IL(F.LACLI\Í r'ti\llrs s^\cos r.,sADC)s. ESToPAS. \,ÍI-LAÇO DE
(.\NA. PO E CA\r.\CO Dh Nl.-\Dt lRA. PLAS I lC(l F VIDROS USADOS. BA I l-t(lAS
i- ACI.,'N,{ULADORES TJSADOS COMERCIO ATACADISTA DE ROL,PAS I]
AcESSORIOS PAnA USO PROFTSSIONAI_ E DE SEGURANÇA DO ]'RABALH0
F.\RDAMENI-OS E tNIFORN{ES. INCLUSIVE ACESSORIOSCOi!ILRCIO
AIACADISTA DE TECIDOS DE ARMARINHO; LINHAS. BOTÔES. Z,PERES E

,\\,I,\\íENTOS PARA COSTL R,{ COMERCIO ATACADISTA DE -TINTAS.

YI:R\lZES. lvtr\TERIAIS PAR:\ PInNTIIRA, ESNíALTES. LACAS. VERNIZES.
I'C)R,{NI'ES. ]IlPERMEABILIZAN'IES. SOLVENI'ES PARA TINTAS. II{ASSAS.
PINCEIS. BROCIIAS. E ROLOS COI4ERCIO AIACADISTA ESPECIALIZADO Ei\4

PRODUTOS INTERI\4EDIARIOS TAIS COMO: ARTEFATOS DE BORRACHA
P.\I{]'E,S INJET.qDOS I ACESSORIOS PA,RA CALÇADOS, PEÇAS E ACESSORIOS
PARA APARELHOS DE LjSO DON{ESTICO E PESSOAL. ELETRICOS tl
Et,ETRONICOS. CORDAS E CORDOARI,AS, CARRINHO DE CARGA E

TRANSPORI'E. CAIXA TEIT|\IICÂ. C,,\IXA PLASTICAS, BANDEJAS, PALLETES
(PI-ÀSIIL.C) E INOXI LIXEIRAS. BANDEJAS. PEDESI.AL. DISPENSER PARA
L,( )I'()S. CORI AI]OR DI: LECLIN1LS, S.\BONETEIRAS, PORTA 8..\\NER
IJ,,\\DEIRÂ. N1ASTRO CO\IERCIO VÀI{EJIS'IA DE ARTIGOS DE PAPEI,ARI,\ E Dt
I \( RIIORIO. btlBAL,\(iIN§ DI' PAI'EL E P,\PELÀO CUMERCIO VARI-JI\ I.{ DI
ARII(iOS \lEIllCC)S L ORIOPLDICOS TAIS COIIO MLiLETAS, CADEllt,\S Dt.
RODAS- APARF-LHOS AL]DITIVOS. TERMOMEIROS, KITS DIAGNOSIICOS.
iII:BULIZADORTS. VAPORIZADORES. APARELHOS DE PRESSÀOCO.\II-RCIO
YAITEJIS'|A DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMO, JOGOS
(!rt.ETRO\ICOS OU NAO) E ,\R I IGOS RECREATIVOS, TNCLUSM SUAS PEÇAS
I- ACESSORIOS CON,IERCIO V..\REJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE
PERFLIvI,{RIA E DE HIGIENE PESSOAL DE TOUCADOR E FRALDAS
DI]SCARTÁVEIS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS,COMERCIO VAREJISIA DE
EQUIPA\{ENTOS PARA ESCRITORIO. lvl"AQUlN.4,S DE CALCULAR E ESCREVEI(
COi!{ERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRÁMENTAS ESPECIALIZADO E]T,I

ILRRAGENS PAR,.\'O\SIRUÇÀO. FERR..\\IENlAS N1ANUAIS. EL[,-TRI('AS I:

\ \T)-I-,,1E-II{CAS .\IARI.FI-OS. SERRAS- PICARETAS. CHAVES DE FLNDA
,\l 1(.\ I ES. FL'tt,\DEiRAS ( ()\lIRCI0 \'AI{EJlSl A DE LIVROS. h"[ Ll.]SIV[-
t)IL)AIICOS COi\ÍERCIL) \',\RE.IISIA DE ilto\'E,IS. DE CADEIRAS. ESTOI]ÀDOS
1I:\CF-'IO PÂR{ AL;TON.IOYEIS). SOT'ÂS T POI-TRONAS, N{ESAS E CAI]EIR,AS.
\l()vEIS. \OVOS DE (IL'ALQUER \'IATERIÀL. IVÍOVEIS NOVOS PAR{
ESCzuTORIO E PARA RESIDENCTÁS CON1ERCIO VAREJISTA DE ARTICOS DE
USO PESSOAL E DOMES.IICO TAIS COMO: AIiI.IGOS PARA HABITAÇ,iO DE
VIt)RO. CRISTAL. PO[{CELA].]A. BORRACHA. PLASTICO. METAL, MADEII(A,

rcAÇÁo 175422
Altantico . prês rêprográfca
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\L'I'ERA.ÇÃO CO){TR{,Ttr.{L:\-" I D.,\ SOCIEDADE AGNUS COMERCIO DE
}L,\QT INAS E EQTIIPAMENTOS LTDA EPP

('\PJ n" I {.676.091/0001-94

VI\íE. B,^\NIBU. PANELAS. LOL.('AS. GARR.\FAS TERMICAS, : ESGADAS
I)O\,ÍESTICAS. FSCOVT\S. VASSOURÂS. CABIDES, ARTIGOS DE. CU:|EI-ARFA.'
P.\PEL DE PAREDE. SISTEiIIA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO
,.\ INSTAL,AÇÀO Ot: NíANUTENÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE PRODI,]TOS
t;SI,I]CIALIZAI)OS t.-\1 ,\R'I'IG0S RELÍCIOSOS E DE CULl'O- ARIIGOS
r-R(-)trcos (str\ sllol'). .\RTlai()s FUNtrltARlos. ARTIGoS PARA FESTÀS_
PI \\l \S. II.ORFS t1 FRL r()S {R ilt.lCIÂtS PAR.\ ORNAr\,ÍENTAÇÀO. t'tRL'CAS
.\RIIGOS PARA BEBÊ. RI.-DE DF D(}RN,íIR- C..\R\'ÀO E LENHA. EXTIN-IORES.
EÀLElO PAR^ vEÍCULOS. lvÍOLDLTRAS E QtIADROS. CARGAS E PREPARADOS
PARÂ I}iCÊNDIO, QL;INQLIILHARI,\S PARA USO AGRiCOLA. ARTEF,A.IOS DE
I]ORRÂCHA. PÀRTES INJETÀDOS E ÂCESSORIOS PARA C.ALÇADOS, PEÇAS E

,.\CESSORIOS PARA APARLLIIOS DE USO DOMESI-ICO E PESSOAL, ELETI(ICOS
L I:LETRONICOS, CORDAS E CORDOARIAS, CARRINHO , DE CARGA E

I'I(ANSI'ORTE, CAIXA TERTVÍIC:A E PI,ASTICAS, PALLETES (PLASTICO E INOX).
LIXF-IRAS, BA\DEJÀS. PEDESTAL. PORTA BÂNNER, BANDEIRA, IVIASTRO.
DISPENSER DE COPOS. COt{TADOR DE LECUMES. SABONE EIRAS. CO\IERCIO
VAI(EJISTA DE ARTIGOS DE OPIIC^COMERCIO ATACADISTA DE FII-NIES.
( I)S DVDS II I.\S. I)IST'O§, FOT(). ('INE, IITAS DE AUDIO E VIDEU CO\lFRCiU
\,,\I(EJISTA DE FII,IVIES, CDS, DVDS. FITAS, DISCOS, FOTO, CINE. FI-I.i\S DE
,.\L-I)IO E VIDEOCON{ERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLC)GICOS.
(.I:I{A. CO\IPOSIOS PARA RES] ALIRAÇÀO DENI'ARIA,COMERCIO VARF]IS I A
t)t- \l:\l ERIAls IIE ( o\sTRL \ .\o frl\l (rE[(AL. FERRÁGENS PARÂ
((r\5TI(LÇÀO. tERI.A.-\ll\tÀS \lÀ\LAl5. L.LLIRICAS E NÀO-ELETRI(ÀS
\IARfL.LOS. SERRAS, PICARETAS. CHAVES DE FEND,A. ,,\LIC.{I'ES.
I.L R,\DFIRAS F VIUAS DE t'O\CRE'IO,L'ON4ERCIO ATACADISTA DE RISIDI OS

L SL;CATAS \1ETÁLICOS COIlEITCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DI
ELE'IRODON{ESTICOS E EQUIPAJ\,ÍENTOS DE AUDIO E ViDEO. FOGÔES.
(;EI-ADEIRAS. BATEDEI RAS. FORIiOS NIrCRO-ON DAS, trtÁqUtNeS DE l.-.\ v,\R
(.,{\4ERAS I-'ILN,IADORAS. IUÂQI.'INAS FOTOGRÁFICAS, RADIOS E

l El-lrvISORES (:ON'ÍERCIO VÀREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
I.-()L]IPAN-IENTOS E MATT,RIAIS ESPORTIVOS. ARTIGOS DO VESTUARIO E

ACF,SSOzuOS ESPECIALIZADOS PÀRA A PRATICA DE ESPORTESCO\{ERCIO
A-IACADISTA DE COS]\'IÊTICOS, PRODUTOS DE PERFUMAR1A E DE
TOLTCADOR. ESSÊr''*CIAS IVIANIPLTLADAS PARA PERFUMESCOIUTRCIO
VAREJISTA D[ ARTIGOS DE CAÇA. PESCA, CAMPING, GPS E

BIJSSOI-A CON,IERCIO VARI.JISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS
I'-AIL\ .\PARELTIT)S ELETROELL IRONICOS PÁRA I.ISO DOMESTICO. EXCETO
l\tioR\tA-ncA t. IotvlLrNlCr\Ç.\o. AcF-ssoRlos PARA APARELHOS DE USO

IJO}II:.S I'IC'O L PISSOAL. I,I,ETRICOS I- ELETRONICOS. ANTENAS, 
^INCLUSIVEI'.\R,\BOLIC.\S.CO\IERCIO -{ I'A('ÀI)ISTA DE APÀRELHOS ELETRONICOS DE

IISO PESSOAL F, D()MESI'I('O I'.A.IS ('ON,IO APARELHOS ELETRONIC()S DI:

.\L Irl() E YIDL() DO\lESllCOS. IL.\DIOS. IELL.VISORES, VIDEOS C,\SSLIL
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ÀLTER{ÇÃO CONTRA'TT]AL T" I DA SOCIEDADE AGNUS COT{ERCIO DE

}TAQT'IN.AS E EQUIPA]VTENTOS LTDA EPP

( \PJ n" I {.676.091i0001-9.1

I)\'l)S. CArvíERr\S FILMADORAS L I'Ol OGRAI- ICAS COMERCIO AT'r\CADIST^Dt NíAQt,ilN.AS. AP.\RF..t.trOS E EQLIPAMENTOS f.ARA USO
O D( )\]I'O-1VíEDICO-HOSPITALAR. PARTES E PEÇAS TAIS COMO MOBII,IARIO
P.\R,c I.]SO |VÍEDICO-HOSPIT,\t r\R E ODONTOLOGICO, EQUIPANIENTOS DE
LABORATORIOS. IvTONITORAÇ\O NlEDICA. MEDICO-CIRUTTGTCOS.
APARELHOS E t,QLTIP,AMENTOS ODONTO-i\,íEDICO HOSPITALARES E

[,AI]ORA'IORIAIS. ÀPARI-LHOS E EQIIIPAMENTOS PARA USO VETERINARIO.
E-(lLilPAlvíENIOS PAR,.\ CLINICAS DE FISIOTERAPIA COIVIPONENIFS NÀO
t,l t'tRo\tcos PARA l\'tA(.)L JNAS F EQUIPAMENTOS PAR,\ USO
OD()\TO-lvlEDt(lO-IJOSPIT.AL.AI{COMHRCIO AIACADISTA DE MOVEIS E

ARIIGOS DE COLCHO.,\R].{. \IOVtIS DE QL'ALQUER MATERIAT- PARA

QL,\I,QL'ER USO. CO]VÍERCIO ATACADIS]A DE EQUIPAi\4ENTOS ELI-IRICOS
DF- I.iSO PESSOAL E DOit{EST'CO. APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELE-TRICOS
DE USO DOMESNCO - N,ÍAQUINAS DE LAVAR, FOGÔES, GELADEIRAS, FORNOS
MICRO.ONDAS. EQTJIPAMENTOS ÊLETRICOS DE USOS PESSOAL E DONíESTICO
E t,QljlPA\IF-NTOS PERIFERICOS COMERCIO i\TACADISTA DE ARTIGOS DO
VIS II.JAII.IO E ACESSOTTIOS. TAIS COMO: ARTIGOS DO VESTL'ÀRI().
YISTIDOS. CALÇ.\. CAMISÀS ROLTPT\S INTIMAS. ACESSORIOS DO VESTUARIO.
CI.v'l()S. C'UAPt,LiS. CRAYATAS. l-t,VAS. I ENÇOS. MEIAS, GUARDA-CLIUVAS.
ROI- PAS ESPORI'IVAS. ROL PAS DE COL'RO E VESTUARIO PARA.
.,\\IJ\IAIS CO}lERCIO AI'ACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIÂ.
IAIS COMO CADEIRAS DE RODAS. MULETAS E CALÇADOS ORTOPEDICOS
PRONTOS COi\lERCIO r\TACADjSTA ESPECIALIZADO DE MATERIÀIS D[
coNSTRt-ÇÀO tAls co\{o Cr\t . ,\REIA PEDRA BzuTADA, TIJOLO. tELltAS.
Gl:SSLr. ARGll.A. TL:llOS CANOS Dt, ACLrA- APARELHOS SANITARIOS PIAS.
t-,\\,,.\ IOITIOS. BANHEITL\S INCLL]SIVE SUAS FERRAGENS, PORI AS E

POI{ IÔES ELETRO\IC()S. ASFAL, TO- PRODU'IOS SIDERURGICOS I,.\I(À
C'T)\ S I RUÇÀO. VI, RGALI IC)ES. I\RA MES. PREGOS, PRODUTOS METAI- L.I RC I C(-)S

PARÂ CONS'IRUÇAO. PERfIS ,PARÂ BOXES, ESQUADRIÂS NÍETI\LICAS.
DIVISORIAS. CIIAPAS DE ALUMINIO. SAUNAS, PISCINAS, AZULEJOS. PISOS E
REVESTI]\,ÍENTOS CERf\II'IICOS. MOSAICOS. PASTILHAS E LADR]LHOS
CO]UERCIO T\TACADISIA DE LIVROS, PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS
CC)I\IERCIO A'|ACADISTA DE N,Í.\TERIAL ELETRICO TAIS COMO FIOS, CABOS,
CO\DL'TORTS EI,ETRICC)S, Li}IPADAS, TOMADAS. CHÂVES ELIIRICAS E

IN I ERRI., PTORES, COMERC IO ATACADI STA DE MÀQLi I1''*AS E EQU IPANIENI OS

P.\ITA USO COJ\,IERCIAL. P.A,RT[S E PIÇAS TAIS ['OIT'IO: MANEQUINS. .\RAR^S,
C.\BIlES. BALANÇi\S. r''IOEDORES DE CAFE. MAQUINAS DE F.Àl lAR.
BÀI-COES FRIGORIFICOS E REF'RIGERAIIORES COMERCIAIS, VITRINI:S E

Sol(VE l'HlRÁS P;\RA IIARES MAQLIINAS REGISTRADOtu\S E

L I I(.)1.EI.\DOl(,,\S. LEl loRES. I:v'IPRESSORAS DE CHEQUES, II\,íPRESSORAS
tI5(.\IS E NÀO FISCAIS I-- S()LL\'ÔES I'EF COT,IERCIO ATACADIST.\ DE

PI{()DL] I'OS D[ IIIGIENT PESSOAI. TÂIS COI,ÍO FILALDAS DESCAI{IAVF-IS.
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C 3
Ar r'[,IL{ÇAO CON',I RATr.'.\L \. I D.{ SOCTEDADE AGNUS CO}IERCTO DE

}I,.\QUL\.\S E L,QT IPA]IIENTOS LTD.{ EPP

CNP.I n' 14.676.09 l/000 l-94

ABSORVENTES HIGIÊNICOS E CONSERVAÇÀO DOMICILIAB,ÇQMERC]O
A.IACADISTA DE BON,ÍBAS E COMPRESSORES. PARTES E PEÇAS TAíS CÚM(,:
COtúPRtTSSORES E CARNEIROS HIDRÂULICOS, MOTORES COMPLETOS.
NOVOS E RECONI]ICIONADOS. AI( CONDICIONADO NOVOS PARÁ VEICULOS
AUI O\IoII]RES ,ACF-SSORI( )S NOVOS PAITA C-{RROCERIAS, CÂPAS, CAPOTAS.
8,,\NCOS E ES T.oI.'-ADOS PARA VEICL'I-()S AL]TOMOTORES, VIDROS E

ESPi]I-11OS P,q,RA VF,ICUI.OS,ÀI-"TON{OTORES COMERCIO ATACADISTA T)F
P.\PE[, I] PAPEL,ÃO [\Í BRLI O CO\ÍERCIO A'IACADISTA DE EMBALAGE)iS DE

QtrÂ t.QI.lE R \{A l E ItIAL COM EITC IO ATACADISTA DE BICICLETAS l'RICICLOS
r VLI( t ll.OS RFCRE.ATIVoS. PF\'^S t: A( ESSORIOS COMERCIO VAREJIS IA t)l
BICICLEI'^S E TRICICLOS: PEÇAS E,\CESSORIOSCOI\4ERCIO v.qREJlSIÀ DE
'\R l l(ios DE COLCI{0:\RIA ( (l\lL.RCI() VAREJISI A DE AR'l l(;( )S DF
lLt. \ilNAÇ'Ào RESTDE\CrAI" (t r STR.F.S. I"UN{tNARIAS E ABAJURES)

cESSÃO E',r'rr.\\SFERÊNCrA DE Qt]O'I'AS

ClL.\L.St LA SEGI.\DA. O sócro AGENOR TEIXEIRA transfere sua quotas rje caprtal
soc rul. que peÍtaz o valoÍ total de R§4.000,00 (Quatro Mil Reais), diÍeta e lÍrestritamentc
ao socro DENIS TEIXEIRA. da segurnte forma VENDIDA, dando plena. geral e

rrrcr ogar cl qr,rrtaçio

,\prr: a cessàcr e translcrêncla d('qLroliis. fica assrm drstrrbuido
,{GENOR lElXElRA. conr l(.r (ioll qrLotas. grrtàzcndo unl total de RS l0 000.0tt (Dez Nlil
Re.rr> r

DE),ilS l'ElXElR-\. com l0 [,00 quut.§. perÍ'azendo um total de RS l0 000.00 (Dcz iVrl
Rc.r rs I

DA rDlil\lst'R{ÇAo

CLÁI St LA TERCEIR.{. A adn nrsrraçào da enipresa oaberá CONJUNTAI\.1EN'|E
cLlr todos os denrars admrnistratlores AGENOR TEIXEIRA CONJUNTAMENTE com
toJur os demars admrnistradores DL.NIS TEIXEIRA com os poderes e arrburções de

ac;rrnrstrador- autolzado o uso do nome empresarral, vedado, no entanto, em atrrrdadcs
est[r]llrüs ao rnteresse soclal ou assurnrr obÍigações seja em favor de qualquer dos quotistas
or.i ric lereeiros. bem como onerar ou llienar bens rrnóveis da sociedade, sem autonzaÇâo do
outt L\ ioc to

DA DECLAR..\Ç.\O DE DESI\lPEDI}ÍENTO

CL.\t Sl,. L.{ Qt AIiT.{. O(sr aJnr uustrador(es ) tleclara(m), sob as penas da ler. que nào

cstl Lnrpetlido de cxcrcer a adu.llnlstÍaçào da socredade. por lei especral ou ent r'irtudc dc

.rrrri!'r1,1çi() ('nnrrnal. ou pL\Í se cncontrJr sob os el'ertos dela. a pena que vede. arnila quc
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ÂLTER{CÃO CONTR TT'AL \" I DA SOCIEDADE AGNfiS COMERCIO DE
\'L{Qt l:,i_{s E EQITIPAME:\TOS LTDÀ EPP

( \PJ n" I{.676.091i0001-94

i{nporanamen(e, o acesso a c3rgos publicos, or.l por crime talimentar. dc preyarrcaç[o-
prrta ou suborno. concuss:io, peculato ou contÍa a economia popular, contrâ o srst€ma
!-rnancerro nacional, contra normas de deÍêsa da concorrência, contra as rclaçÕes de
consumo, fc pública ou propriedade

DÂ R.\'r lFl('AÇÃo e roRo

C LAt St L.\ Qt I\1-Â. 0 ltrro pura o excrcrcro c o crirlprrmento dos drreitos c oLrrrgaÇÕes

rcsultüfltcs do conlrato strcrai pcrmancce SAO JOSE

( LALTSIiLA SEX]-A. .A.s Cláusulas c condrçôes estabelecidas em atos Já arqurvados e rlLL(

nir.r loram e\pressamente nrodrllcadas por esta alteÍaçào continuam em r. isor

I:. por estarem assll]l .)ustos c contrttados. assrnaln estc instrumento

$il

\ \r , .IUSL. i I Je ilso'td Jc l0lÍ

fl í,'r",,,, I t' I i.t ttl
AGENOR TEIXEIRA
cPF . J32 261 369-19

DENIS TETXEIRA
cPF 071 1l] 459-77
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Cq,l

Agnus Atacadista situado na Grande Florianópolis é uma empresa voltada
para venda de produtos para órgãos públicos da esfera Municipal,
Estadual e Federal. Atualmente conta com uma linha diversificada de
produtos para vários segÍnentos.

Acesse nosso site e tenha acesso
as Atas de Registro de preços disponíveis para "Carona"

www. aq n usatacad ista. com. br

Clique em Atas Vigentes - > digite o produto ou a marca desejada, e
nosso site irá localizar as atas disponíveis.
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3' Batalhão LogÍst ico I1 - Drspenser para copos - Llasg

160362

Escola Preparatór:a de cadetês do Ar 20 - P8letê e dispenseÍ -

Uesg 120025

EmbÍapa | 7 - Ceslo de lixo, ConleinêÍ, Dlspenser - uâsg

l3 5017

| 3.02-2014

0s07-2014

D
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Em nosso site você também úem acesso a alguns de nossos principais
fornecedores.

Contato: (48) 3039-2759 / (48) 3049-0170
E- m ai I : agn u satacadi sta@ag n u satacad ista.c om. bt
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móveisgeflex i. 'J

pnrcÃo elerRôrurco DA pREF. MUN. DE NovA sANTA eÁRsaRA - pE Ne13/2018.

oBJEro DA LtctrAçÁo: AqustçÃo DE EeutpAMENTos HoSPÍTALARES, EeurpAMENTos oE tNFoRMÁTtcÂ, MóvEts E ourRos,
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OA SECRETARIA MUNICIPÂL DE SAUDE.

valoR TorAL DA Ltc[AçÃo: RS 1.3t7,67 (uM MtL TREZENToS E otrENTA E SETE REAts E SESSENTA E SETE cENTAvos).
DOS PRÁJZOS:

FoRÍtEclMEt{ro: @!E9EII!EE9IIAL
PAGAM Et{ro,!9!EqB!4EEqlIAt
VAIIDADE oA PROPOSTA: CO FORME O EolTAL.

RÂzÃo soctAL: GEFLEX rND. E coM. DE MóvEts |-TDA ME

CNPJ: 14. 3.102/0001-30
INSC: 90.578.402-15
FONE: (43) 3564-1488
FAx: (43) 3s& 1550

E-MAIL: GEFLEX@HOTMAIL.COM

ENDEREçO: AV. DR. JOÃO PESSOA Ns 435

CIDADE: QUATIGUÁ
ESTADO: PARÂNÁ

^, CEP: 86.450-000

GARÂÍITIA OOS POROUTOS;

A GARÂNT|A Dos pRoDUTos corADos É DE 12 (DozE) MEsEs;

DAs DEGTARÂçÕES

I - DECIARAMoS soB as pENAs DE LEt, euE os trENs/sERVtços oFERTADoS ATENDEM ToDÀs As ESpEctFtcAçÕEs ExtGtoAs No
EDIÍAL SUPRÁCIÍADO, BEM COMO SEUS ANEXOS.

^ 
2 - DECLARÂM05 QUE, OS pREçOS ACTMA tNDtCADOS CONTEMPTAM ÍODOs OS CUSÍOS DTRETOS E INDIREÍOS TNCORRTDOS PEtA
pRopoNENTE NA DAIA DA ApRESENTAçÁo DEsÍA pRoposrA, tNcLurNDo, ÊNÍRE ourRos: ÍRIBUÍos, ENcÂRGos socrals,
MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGUROS, FRETES E LUCRO;

3 - DEcLARAMos ATNDA, sER coNHEcEDoR DE ToDos os rERMos Do TNSTRUMENÍo coNVocAÍóRro euE REGE A supRAcrrADA
LrcrrAç,Ão;
4 - DECLARAMoS euE os pRoDUTos sERÃo suBslrurDos sEM oNUs PARA A ENTToADE cAso ESTEIAM DE AcoRoo coM AS

EsPEctFrcAçÕEs ExrGrDAs;

s - os pRoDUTos oFERÍADos coNraM coM sERVrços DE MANUÍENçio E assrsÍENcrA TÉcNrcA AUToRrzÂDA, coM
DtspoNtBtLtDADE Do ATENDIMENTo oos sERVtços DE MANUTENçÃo coRRETtvA pRESTADA poR EMpRESAS cREDENctaoÂs pELo

FABRICÁNTE DO EqUIPAMENTO.

LOCAL OE ENTREGA:

A sER DEFtNtDo No ATo DA soUctrAçÃo pELA coNTRÂTANTE; 6zulllüiliTill 0iwrsllüffi

DADOS DO REPRESE]ÚTANTE LEGAI. (PARÂ AISINATURÂ OE CONTRÂÍO);
NOME: DEIZELAINE Y.ÂVIER DlAs

CPF: 030608.399-05
RG:8.248.50G7
TELEFONE: (43) 36s-1488
E, MAr L : §EELEx@XqryÂllJeQI4

ü

.30
t5

âr. DÍ. Joa i'l . CQnlte
fu ndos Ée 000

C]I?J: 1

n{scR.

ITEM UND QTD DEscRrçÃo MARCÂ/MODEtO var-oR uNlTÁRro VALOR TOTAL

03 UND 01

ARMÁRro vtrRtNE oz PoRTAS AÇo
rNoxrDÁvE[ LATERAL DE vrDRos 04
P RÂTELE IRÂS,

GEFTEX/PSR02 R5 s90,00 Rs s90,00

45 UÍ{D 03

MESA DE COMPUTADOR BASE MADEIRÂ,

DIVISÕES 03 GAVETAS, SUPoRTE PARA cPU,

SUPORTE PARA TECLÁOO, sUPORTE PARÂ

IMPRESSORÂ.

GEFTEX/ME120 Rs 159,99 RS 479,97

46 UND 03

MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA

aço/FERRo prNTADo DTMENSÕE5 MíNIMAS
DE 5OX4OX7O CM MADEIRA/MDF.

GEFTEX/Mr60 Rs 10s,90 Rs 317,70

hle.conoro (43) 356+'l 488

rolrrr?r-' ' r - nÂRall
^l
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pRecÃo etrrnôrurco DA pREF. MUN. DE NovA sANTA sÁRseRA - pE Ne13/2018.
ENDEREÇO:AV. DR.lOÃO PESSOA, Ne 420

DADos BANcÁRros:
BANCO DO BRÂSrr 00U AG 2227-7 I CC 7OO.4s74

euATlGUÁ - PR, 04 DE aBRrL DE 2018.

iGEF E coM. DE MóvErs
CNPJ: 10.643.102/m01-30 tNSC: 90.578.402-15

DE IZE LAII{E XAVIE R OIÀS

REPRESEÍ{TA[{ÍE LEGAL

CPF: 03060E.399-05
R6: 8.2/t6.50G7

,f

Êle.conoro (43)3564.1M



9EFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: 1 4.643.í 02/0001 -30

NIRE: 4í 20794574í
1" ALTERAçÃO CONTRATUAL

CLAUDENICE MENDES LUCAS, brasileira, Maior, solteira,
empresária, nascida em 15/09/1971, residente e domiciliada em
Quatiguá - PR, à Avenida Dr. João Pessoa, n' 1566, Cenko,
CEP 86.450-000, portadora do RG n' 6.564.587-4 SSP/PR e do
CPF no 004.310.í59-37 e BRUNO ALEX DIAS DEPIZOLI,
brasileiro, Maior, solteiro, empresário, nascido em 30/M/1996,
residente e domiciliado em Joaquim Távora - PR, à Rua Dr.
Lincoln Graça, n'666, Casa, Centro, CEP 86.455-000, portador
da CNH n'06119421640 DETRAN/ÊR e do CPF no.

101.738.249-27. Únicos sócios componentes de uma sociedade
empresária que gira sob o nome de GEFLEX INDÚSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, com sede e domicilio a
Avenida Dr. João Pessoa, n' 435 - Fundos, Centro, CEP:
86.450-000 no município de Quatiguá - PR, CNPJ no

14.643.102.0001-30, registrada.na Junta Comercial do Paraná
sob no 41207945741 em 1510912014, resolvem, assim, alterar o
contrato social, mediante c[áusulas seguintes:

. 'J

^

!-,

/\

I

CLAUSULA PRIMEIRA: Acrescentam - se os seguintes ramos ao objeto mercantil:
Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria e Comércio Varejista
de Móveis. Agora o objeto mercantil será:

o Fabricação de Móveis com predominância de *adeira;
. Comércio Varejista especializado de Eletroõomésticos e Equipamentos

de Áudio e Video; ,:Yt
. Comércio Varejista especializado ae çffipamentos e Suprimentos de

lnformática; úi. Comércio Vareiista especializado de Equipamentos de Telefonia e
Comunicação;

. Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório;

. Comércio Varejista de Brínquedos e Artigos Recreativos;

. Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos; peças e acessórios;

. Comércio Varejista de Artigos Módicos e Ortopédicos;

. Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria.

. Comércio Varejista de Móveis;

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social que e de R$ 131.300,00 (Cento e trinta e
um mil e trezentos reais) é aumentado para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) em moeda corrente do país, neste ato totalmente integralizado, dÍvidido em
150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, fica
assim distribuído entre os sócios:

itt



GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME
GNPJ: 14.643.'t 02/000í -30

NIRE: 4120794574í
íO ALTERAÇÃO CONTRATUAL

IU
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CLAUSULA TERCEIRA: A sócia Claudenice Mendes Lucas vende e transfere
suas cotas, correspondente ao valor de R$ '148.500,00 (Ce3to e quarenta e oito mil
e quinhentos reais), neste ato em moeda corrente do fâís, a sócia ingressante
Deizelaine Xavier Dias, brasileira, Maior, solteira, nascida em 09/06/1979,
Empresária, residente e domiciliada em Quatiguá - PR, à Rua Francisco Jose
Daldegan, n" 280, Centro, CEP 86.450-000, portadora do RG No 8.248.500-7
SSP/PR e do CPF No 030.608.399-05.

CLAUSULA QUARTA: A sócia retirante Claudenice Mendes Lucas declara neste
ato haver recebido dos sócios atuais, os valores correspondentes às quotas de
capital, dando plena e rasa quitação das quotas transferidas.

CLAUSULA QUINTA: Após as mudanças ocorridas, o Capital Social fica assim
distribuído entre os sócios na importância de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil
reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$
1,00 (um real) cada, integralizados em moedas do país, fica assim distribuido entre
os sócios:

c USULA SEXTA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designaráo administrado(es) quando for o
caso.

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade da caberá a Deizelaine Xavier
Dias com poderes de administrador individual, autorizados o uso do nome \-
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigaçÕes seja de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da Lei, de que não
está impedida de exercer à administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

Sócio Valor (R$)
Claudenice Mendes Lucas 148.500,00 148.500
Bruno Alex Dias Depizoli 1.500,00 1.500

Total 150.000,00 150.000

Sócio QuotasValor (R$)

148.500Deizelaine Xavier Dias 148.500,00
Bruno Alex Dias Depizoli 1.500,00 1.500
Total 150.000,00 í 50.000

>.
=i
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GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME 3

CNPJ: 14.643.í 02/0001 -30
NIRE: 41207945741

íO ALTERAçÃO CONTRATUAL

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
Economia popular, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçôes de
consumo, fe publica, ou a propriedade.

CLÁUSI LA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não
colidirem com as disposições do presente instrumento.

cLÁusuLA DECTMA: - DA coNSoLrDAÇÃo Do coNTRATo: A vista da
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 1.071, da
Lei n' 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instantcí atualizar e consolidar o
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e
condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposições da referida
Lei n' 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO
GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME

CNPJ: í4.643.1 02/000't -30
NIRE: 4120794574í

BRUNO ALEX DIAS DEPIZOLI, brasileiro, Maior, solteiÍo,
empresário, nascido em 30/04/1996, residente e domiciliado em
Joaquim Távora - PR, à Rua Dr. Lincoln Graça, n" 666, Casa,
Centro, CEP 86.455-000, portador da CNH n" 06119421640
DETRAN/PR e do CPF no. 101.738.249-27, e DEIZELAINE
XAVIER DIAS, bra§leira,'Maior, solteira, nascida em 09/06/1979,
Empresária, residente e domiciliada em Quatiguá - PR, à Rua
Francisco Jose Daldegan, n' 280, Centro, CEP 86.450-000,
portadora do RG N" 8.248.500-7 SSP/PR e do CPF No

030.608.399-05. Unicos sócios componentes de uma sociedade
empresária que gira sob o nome de: GEFLEX INDÚSTRIA E
COMERCIO DE MOVEI§ LTDA ME, com. sede e domicilio a
Avenida Dr. Joáo Pessoa, n'435 - Fundos, Centro, CEP: 86.450-
000 no município de Quatiguá - PR, CNPJ no 14.643.102.0001-30,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob no 41207945741 em
19t09t2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: GEFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME, COM SEdE E dOMiCiIiO A AVCNidA

Dr. João Pessoa, n' 435 - Fundos, Centro, CEP: 86.450-000 no município de
Quatiguá - PR.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo mercantil ramo de:

.ao,. ,)
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GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.í 02/0001 -30

NIRE: 4í20794574í
ío ALTERAçÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo mercantil ramo de:

a Fabricação de Móveis com predominância de madeira;
Comércio Varejista especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos
de Audio e Vídeo;
Comércio Varejista especializado de Equipamentos e Suprimentos dê
lnformática;
Comércio Varejista especializado de Equipamentos de Telefonia e
Comunicaçãoi -,Comércio Varejista de Equipamentos para Escrftório;
Gomércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos;
Comércio Varejista de Bicicletas e Triciclos; peças e acessórios;
Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Golchoaria,
Comércio Va§ista de Móveis;

\
,y

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ í 50.000,00 (Cento e cinquenta mil
reais), dividido em 150.000 (iento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de Rf-,

00 um real cada, é assim distribuído entre os sócios

CL USULA QUARTA: A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses,
abrir ou Íechar filial, agencias ou escritórios, destacando para estas uma parte do
capital social da matriz, mediante alteraçáo contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Novembro de
201 1 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: É resguardado aos sócios o direito de retirada mensal a titulo
de pró-labore, que será fixado pela sociedade o registro como defesa na
escrituração fiscal.

\<
(

a

a

a

a

a

a

1

CLAUSULA SETIMA: A entrada de novos sócios dependera da aprovaçáo unânime
de todos os sócios, sendo que, nenhum sócio poderá ceder ou transferir qualquer de
suas quotas a terceiros sem previamente oferecer ao outÍo sócio o direito de adquiri-
las.
Parágrafo Único - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notiÍicar por

escrito ao sócio remanescehte, discriminado o preço forma e prazo de pagamento,
para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá Íazer
dentro de (60) sessenta dias contados do recebimento da notificaçáo ou em maior

aÍt

Sócio QuotasValor (R$)
Deizelaine Xavier Dias 148.500,00 í48.500
Bruno Alex Dias Depizoli 1.500,00 1.500
Total 150.000,00 150.000

ti!
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GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: 1 4.643.1 02/0001 -30

NtRE: 41207945741
,IO ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de du
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.'

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado quatquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação paúimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo únito: O mesmo procedimánto será adotado enl"outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA: 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.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Casos omissos neste contrato serão resolvidos
com observância dos preceitos no Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais
que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA'DECIMA SEGUNDA: Nos quatros meses seguintes ao término do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administrado(es) quando for o caso.

cLÁusuLA DECIMA TERCEIRA: A administração da sociedade da caberá a
Deizelaine Xavier Dias com poderes de administrador individual, autorizados o uso
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigaçóes seja de qualguer dos quotistas ou terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A administradora declara, sob as penas da Lei, de
que náo está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
Economia popular, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fe publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Joaquim Távora -
PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato.



GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: í 4.643.1 02/0001 -30

NIRE: 41207945741
1O ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E por assim estarem devidamente contratados lavram, datam e assinam o p
instrumento em 1 (uma) única via de igual teor e forma, devidamente rub
pelos sócios que se obrigam fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lose NÍi-

todos os termos.

Quatiguá - PR,27 de Janeiro de 2017
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Âvênada DoutorJoão pessoa. n.r 86

Reconheço por AUTE nODAITE ) de: Bruno Alex DIas
oepLoli, Claudênlcê Mendes Lu
quatituá, em 15 dê Março de 2017.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EiI í888

PRIIIEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASATENTOS,
INTERDIçOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, í145 BairÍo dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-UU I Fax: (83) 3244-54U

httpi//\r 
^rw.azevedobastos. 

not.br
E-mail: certoÍio@az evedobastos. not. br

GERTTOÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcânti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiÉes e Tutelas com atribuiçâo de autenticar e
Íeconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certific€ com basê na Lei 8935/94 - art. 7" - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçáo
fiel do original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e AutenticâÉo ebaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1610612017 às 12:59:53 (hore de Brasllia)

CHAVE OIGITAL

00005b 1 d734tu94057f2d69Íe6bcosb6d9ab4242cd68e'l 604acfe84Íd036a3c 1 563de3e5981 cí58c541 026c45
4f5d8fc40789e789 1 cbcos83298a2383 1 6 1 2225 ú 57 2b33i7 fooBa04ti355da 38682

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GEFLEX INDÚSTRIA E
COMERCIO DE MÔVEIS LTDA - ME e emitido atravétdo site do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislaçáo Federal em vigor Art 1'. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: í4106120í8 às 03:/O:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da CeÍ.idâo: 723377

Código de Controlê da Autenticaçeo:

2134120617 165U00203-í a 2134.120617 1658/JOO2O3-7

A autenticidade desta certidão podeÍá sêr confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:/Áwww.azevedobastos.not.bÍ
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REPÚBLICA FEDERATÍVA DO BRÁSIL
ESTADO DA PARÂIBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO E í886

PRI EIRO REGISTRO CML DE NASCI ENTO E óB|TOS E PRIV-ATÍVO OE CASA ENTOS, INTERDIçÔES E TUTETÁS DA CO ARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Ep áoo Pessoa, 1145 Baiío dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (E3) 32/r4-54U / Fax. (83\ 324+UU

http:/,yit ví.azevedobaíos.not.br
E-mail: canorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Marende Cavalcanü, Oficial do Primerro Registro Civilde Nascimentos e Óbitos e PÍivativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com atribuiÉo de autênticer e re@nhece. fimas da Comarce de Joâo Pessoa Capital do E§ado da Paraíba, êm virtude de Lêi, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo idenüficado individualmente em cada Código de Autentcaçáo Digitalt ou na
reÍerida sequência, Íoi autenticâdos de acordo com as Legislagóes e normas vigentess.

DECLÂRo ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oÍiundos dos respectivos s€Íviços de Notas e Registros do
Estâdo da Paraíba, a Corregedoria Geral de Jusüça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, deteíminando a ins€íÉo de um údigo em todos os
atos notoriais e registrais, as§im, cada Selo Digital de Fis6lizaçáo Extsaiudicial contém um qidigo único (por exemplo: Selo Digiaal: ABC123,I+
xrXA e desse foma, cada autenticâÉo processâda pela nos-sa SêNentia pode ser confiímada e verficada tântas vezes quanto for necessánov
atrâYés do site do Tribunalde Justiça do Eíado da Paraíba, endereço httsJ/conegedoria.tjpb.jus.br/selo{igital/

A autenticaÉo digital do documenlo faz p.ova de que, na data e hoÍe em que ele foi realizeda, a empresa GEFLEX INDÚSTRIA E CO ÉRCIO DE
irOVEls LToA - ME tinhe posse de um documento com as mesmas característices que foram Íeproduzides na cópia autenticada, sendo da
empresâ GEFLEX INDÚSÍR|A E COÍ{ÉRCIO DE ÓVEEi LTDA - E a responsebifiàade, únicâ e exdusiva, pela idoneidade do documento
âpresentado a êste Cartóno.

Esta DECLARÂÇÁO foi emitida em 03,/O?r2Oí? í6:3205 (hora local) através do sistema de autenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ârt. 'l ", 10' e sêus §§ 1o e 2" daMP 220U2001, @mo também, o documento eletrônico autenticado contendo o,Ceítficado Digital do
litular do cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente e empresa GEFLEX INDÚSTRIA E COUÉRCIO DE Í{óVEIS LTDA . líE ou
ao Cartório pelo endereço de e-mail eutentica@azevedobastos.not.br

Para infomaçóes mais detelhadas deste ato, acesse o site https://autdioitel.ezevedobestos.not.br e inÍo.me o Cdigo de Consulta desta
Declaraçáo.

Código de Consutta desta DeclaráÉo: 760836

A consulta desta Declaraçáo estará disponívelem nosso site até 2206120í8 í5:1í:3E (hor. local).

'Código de AúêntjcaÉo Digital: 21 342206'l 7150951 036&'t
'Legislaçôes MgeÍtes: Lei Federal n" 8.93í94, Lei Federal n'11.10f,,f2002, Medida Provisória no 22OO\2OO1, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8 72112008, Lei Estedual no í0.'t3212013 e Provimento CGJ N" OO3/20í4.

O refendo é verdade, dou fé.

CHÂVE DIGITAL

00005b1d734Íd94rc57f2d69íe6bd5b2ree903337fdb0d42e91d799e2í d9d003a78cfl0c3fc7c3143E97c1Í495877afca0789ê7891cbc0583298a23831
61 22b3e'Í 338,1530e6fe38í b8b54b1 70E1 7Ee
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REPUBLICA FEDERÂTIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PARÂIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUT{DADO E II88

PRIUEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCITIENTO E óBITOS E PRIVATIVO OE CASAMENTOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DA COiIARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitáoo Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5603G00, Joáo Pessoa PB
Íelj G3) 3241-UU t Fax: (83) 324+5484

htq, :/lrr!ír^r. azeved obastos. not.br
E-mailr cartoío@ezevedobastos.not.br

DECLARAçÀO OE SERVIçO DE ÀUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Regisúo Civil de Nascimenlos e Óbnos e Privativo de Casamentos, lnterdrçóes e
Tutelas com atribuiÉo de autenticar e reconhecÊr fimas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em vidude de Lei, etc...

DECLARA pa.e os devidos fins de direito que, o doqrmento em anexo idenüÍcâdo indiyidualmente em cada Códtgo de Aulenlicoçáo Digital'o! na
referide sequência, íoi eutenticados de acordo com as Legislações e normas viÍpnte§.

DECLÂRO ainda que, pará gaEnür tansparência e segurança jurÍdica d€ todos os ãtos oÍiundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Jusliça editou o Proümento CGJPB No 003/20í4, deteÍminando a iFseÍção de um ódigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Ext.ajudicial contém um ódigo único (por exemploi Sêro Digital: ABC12U$
XrXa e dessa Íorma, câda autenticaÉo processada pela nossa Serventia pode ser @nfirmade e verificada tantas vezes quanto for necessário V
atíavés dosite do Tribunal de Justiça do Eslado da Paraiba, endereço htF:/coregedorja.tjpb.,us.brlseloiigitau

A autenticáÇáo dEital do documento Íaz prove de que, na data e hora em que ele foi realizada, e empíesa GEFLEX INDÚSÍR|Â E CO ÉRCIO OE
ÍúOVEIS LTDA . E tinha posse de uIll documento com as mesÍnas câracterísticas que Íoram reproduzidas na ópre autenticada, sendo da
empresa GEFLEX INDÚSTRIA E CO ÉRCIO DE ÓVEIS LTDA - E a respohsabilidade, únrca e exdusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Canóno.

Esta DECLARAÇÂO Íoi emitida em O3rO7r2Oí? í6:32:22 (hore locel) através do sistema de aúenticaÉo digital do Canório Azevêdo Bastos, de
acordo com o An. '1', 1ff e seus §§ 1o e T da MP 22OO|2OO1, @mo também, o docrrmento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastoi, poderá ser solicjtado diretamente a empresa GEFLEX l DÚSTRIA E COÍIÉRCIO DE ÍÍÓVEIS LTDA - ilE ou
ao Cadório pelo endereço de email autentica@azevedobastos.not.br

Pere informaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site !&s-lêUC jgÍglgzeyg!-glgslgsJ-Qlbl e informe o Codrya de Consulta desta
Declarcção.

Código de Consutta de3ta DêclaráÉo: 760835

A consuha desta Dedaraçáo estraÉ disponível em nosso site até 2206120íE í5:íl:38 (horá local).

'Código de Aúenticação Digirel: 2'1342206'17150951(X52-'l
'Legislaçóes Vigentes: Lei Federal n'8.935/94, Lei Federal no 10.406i/2002, Medida Provisóha no 220012001, Lei Federal n'13.í052015 Ler
Estadual no 8.721l200E, Lei Esladual no'i0.13212013 e Proúmento CGJ N' 003i/2014.

O referido é vêrdede dou íé

CHAVE OIG]TAL

00005b1d734Íd94í057í2d6gfe6bc05b2fr)e903337fdb0d42e91d799e21dgd07cd61da1908223064dcdedee2ee67feÍca07Ege7E91óc05E3298a2383
1 6 1 22292283ffib167 92b9d763b6b7b84ab
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0l/03/2018 Comprovanle de lnscrição e de SituaÉo Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
na!

)t
Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERo DE tttscRtÇÁo
íit.64:!.102,000í-30
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCRTçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OAÍA DE AAERTURA

10t1112011

NOME EMPRESÂÂIAT

GEFLEX INDUSTRIA E COI{ERCIO DÉ OVEIS LTDA

O DO ESÍÀBELEC E{TO ÍNOME OE FANIASIA)

c E DESCR DA AÍIVIDAD€ ECON

3í.0í-2.00 - Fabrica dê móveis corn iúncíe de madelrâ

IGO E OESCR OAS ATIVIDADES EC ICA§ SECUN

7.53.9{0 - Cornércio vaÍEiista Epcciâlizado dê dárodonÉsücos q equipam€nto6 de áudio ê üdêo
,a7.5í-2-0t - comércio v.rêjiata ê6pecielizado de êquipamentos e suprimeritos dc inÍormátice
ia7.52-1.{r0 - Coínércio vareiista Épêcialiudo de equipamentc de leletonia ê cornunicaÉo
,a7,89O-07 - Comórcio vaÍeiigta de equipãmêlíos para olcritório
47.63flrí - Cornórcio vareiigta do brinquedG e aÍtigG lecisativo§
/a7.834-03 - cqnércio vãreiista de biciclstaB o Eiciçlc; pêça! ê acêssfiG
,í7.73.3{0 - Cornórcio yãlelilt ds artigos médicc e oíorÉdicG
46.4Hr,t - Comércio atacadEta de móveig e artigos de colchoaria
47.5{-7{rí - Comércio va i3ta d€ móv€is

cõoico E DESCRTÃo DÂN ÍuREzr JURiDrcÁ

206-2 - Sociedads EmpreÉria Limitada

TOGRÀDOIJRO

AV DR JOAO PESSOA
NÚMERO
il35

COMPLEMEI{TO

FUNDOS

CEP

86í50{rO0
BAIR RO/DISÍRITO

CENTRO
MUNrciPto

QUATIGUA

ENOEFEÇO ÊLE o TELEFOT{E

(,a3) 356it-1,aEE

UF

PR

ENÍE FEoEMTrvo REsPoNsÁvEL (EFR)

SITU

ATNA
OATA DA SIÍUAÇÃO CADASTRÂL

1ofiír20 tí
MOrWO OE

srruaÇAo ESPEctÂL DAT oA struAÇÁo ESPECTÂL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no í.634, de 0ô de maio de 20'16

Emitido no dia 0í/03/20í8 às l3:'18:57 (data e hora de Brasília). Página: 1r'l

*f€§I&+-@-!-@].@ ]&k.

A RfB agradece a sua visita. Para infomrações sobre politica de privacidade e uso, qliqug iqut
Atualize sua pjgina

http rlwr,rw. receita.fazenda. gov. brlPessoaJ u rid ica/C N PJ/cn pjreva/Cnpjreva_Solicitacao. asp

F-rrÉúu Pâ!úu
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CPF

TEJ
PARANA
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Comprovante de lnscrlçáo Gadastral - CICAD

NoíÍ|e Emprssanal

Tnub do É3tabeleÇimsnlo

EndEroço do Estabêlad.nônto

Empresa / Estaàel€ciínonto

GEFLEX í{DUSTRrA E COT=RCIO OE UOVEIS LTDA

MuniÇigio de lngalaÉo

AV O& JOAO PES90À a35, FUHOOS - CEXTFO . CEP 86450{00
FOilEr (43) 35t*r481 . tA,t (431 350+í48ô

ot aÍrcuÂ . PR, oÊsD€ tír?0lr
( Eatrbot9çim€Írlo lrBtrtr )

Qualificação

sit',EÉo AlrJal ÂTlvo- smPLEs l{Aclol{ÂL í sl PLES |\JAco AL . qA 03 Do ilEs+2' DESDÊ

Nê1UTê26 JUlidiCA 46.2 . SOCEDADÊ EflPRE6ÀRTA LTDA

,uhided€ Eco{,ôíniçs PíàEipal do 310í-2100. FAAR|GÀCAO DÉ ÍtlovElÍl COll PR€OOxl A Cn OE mAOEIRÁ
Eslâb€bom€fito

ln3cÍição no CAOllCtlS

90578ií{t2.15

Arividade{s) EcoíÉoiça(s)
6eçlrndáíia(s) rro Eslawrcnto

I

lnscriçào CNPJ

í 4.6/B.1ozllxloí €0

Quadro Societário

Noíns CoíDplelo i Nqn€ EmpresaÍÉl

ARUiP ÁLET OI,AS DEPIZOLI

OEEELÀNE XAVER OIAS

lnício das Atividades

fi12411

46/í9-4J04 .

17í1A$r.

'17§?.1100 
-

arâr{iD0 .

a7í.7rei .
a7ú{nt -

47835103 -

4r3.3ís0.
47gr4lgl .

CO'íERCE ATACAD§TA OE H(}YEIS E ÁRTIGOS Í}E
coLcnoARta
CO ERClo VAREJTSTA ESECIALIZADO IIÉ EQUIPA ETTTOTI E
SUPR E'ITOS OE NFOMATEA
coÍ€ÊcE VaR€§TA €gpÉctAt-tzAoo ffi EaupÁxE ÍoE DE
TELEFOI{IA E COIÀJXÉACAO
cof,Éicp yaRE$srA EspÊcürLtrAoo DE ELETRoDoMEsrcos
E EQIJIPAIIEIITOS DE AUDP E YPEO
COEftC(, VAREJLgTA DE HOVE§
COiiERCIO VÂREJISTA DE BRIHQUEDOS E ARTI(3OS
RÉCR=A1PO6
CO EiCP VAREJISTÂ DE BrcELETAS Ê TRIGICLOS; PECÂS E
ACES§OipS
co ERcff v REJtsÍA DE ÀfrÍlcos EDlcos E oRTopEotcos
COÍiERCE) YARE.ÍSTA DE EOUFÀ ÉIITOS PARÂ ÊSCRIÍORO

lÍrscíiçâo

t01.738r{9.27
qto.60E.t99{E

Qudific€çâo

sÔcto
sóclo+DritNtsrRÂooR

i Ert" CICAD tôm yalidade etó 12,0Ét2018-

Os d€dos cEdasfrais desl€ es{abôl€ciÍrEntq poder&, se, coflfiírnedos via
lnternot !I4&bg!!d!ft9§!LE.

Õ Édos ÍraIls,Ílüdr|s oe fuíína segsra
Teo,,dogiô CEIEPÂR

tB Estr(r,g do Êdraná
SeúetarÉ de Eriado da Fôzenê

Coord€nação dr Re<cita ío E @dc

clD/rÊI+§ Í{o 00578102.15

Eríúdo EH,lrtcôfieíte rÉ lnEmet
t3r0:lrzola Itr55i3,

htlpE:/Iwwvr.aÍntâmet.pí.gov.bt/cedi€Íns/_c€_ClF S 1 í O.asp?ehdud€LinkFscil=SêC adicmF905784021 5AêUseÍ=cOOH84 M!] 1il
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COU EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELÂTÍVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE IOVEIS LTOA - mE
CNPJ: 14.643.'1021000í30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a sêr apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributádo Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideraÉo para fins de certific€Éo da regulaídade fiscal, ou ainda não vencidos, e

2. não constjam inscriçóes em DÍvida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÇâo direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paragrafo único do art- 11 da Lei n" 8.2'12, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo deste certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rb.gov.bP ou <http:/ \,vw. pgfn. gov. br>.

certidão emittda gratuitamentê com base na Portaria conlunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014
Emitida às 16:40:11 do dia 3011112017 <hora e data de Brastlia>.
Válida até 29/05/2018.
Código de controle da certidão: 9445.8E4D.0223.415í
Oualquêr rasura ou emenda invalidará estê documento.

1t1



,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

't'l

CeÉidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í74801í8-10

Certidáo fornecida para o CNPJ/MF: í 4.64i!.102/0001-30
Nome: GEFLEX INDUSTRIA E COIúERCIO DE ]úOVEIS LTDA

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

Obs.. Esta Certidáo engloba todos.os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçôes tributárias acessórias.

Válida até 1510512018 - FoÍnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidáo deverá ser conÍirmade via lnternet
www.fazenda. or. gov.br

Ennttcb va lnlêínêl Púbtt@ (1rO1/201E 11 22 U)

t:



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SEÇÃO DE TRIBUTAÇÁO E CADASTRO

AV, OR JOAO PESSOA, 13OO - 86450000 - CENTRO - OUATIGUÁ. PR t.'iJ

cffi&*nôDúbtuc
Data de Emissão: 1310312018

Data dê Vencimenlot 121041201.8

N.o da Côrtidão: 67120í8
Código de Autenticação: 7í39776690251

CNPJ/CPF Requercnte:
Requerentê:
Finalidade da Certidão:

14.643.102/0001-30
Geflex lndústria e Comércio de Móveis LTDA - ME
LicitaÉo

CPF 
' 

CNPJ:

Nome:
14 643.102y0001-30

GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endêreço: AVENIDA DR. JOAO PESSOA, 435 FUNDOS - CENTRO - QUATIGUÁ - PR CEP: 86 450{oo

Certificamos, para os devidos Íins, que Íevendo os registros de inscrição na Dívida Ativa, Registros Cadastrais de
Tributação de lmpostos e Taxas desta Prefeitura, constatamos que a Empresa acima nada deve a Fazenda
Municipal, até a presente data, Íicando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo as
penalidades pecuniárias não lançadas à data desta.

Terça-feira, 13 de Março de 2018

AtenÇâo: Esta Certidão foi emitida vie lnternet, e para vêíficar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima,
acesse http://200.195.132.90:8080/tnbutosweb, Tributos Web, clique na opÉo (CERTIDÔES) e posterior selecionando
a Opçáo (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



PREFETTURA MUNICTPAL DE OUATGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

sEÇÃo DE TRTBUTAÇÁO E CADASTRO 4 ' Í.
AV. DR JOAO PESSOA, I3OO.8&I5OOOO. CENTRO. OI.JANGUA - PR i'' , ] ,J

14.643.102y0001-30
Geflex lndústria e Comércio de Móveis LTDA - ME
LicitaÉo

N.o da CêÉidão: 68/20í I
Código de Autênticaçâo: 01.1858669025í

Data de Emissãoi 1310312018

Data de Vêncimenloi 1210412018

CNPJ/CPF Requerêntê:
Rêquerente:
Finalidade da certidão:

Pessoa:
Nome:

000000000000002379 CPF, CNPJ: 14.643.102y0001-30
GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Situação: Em Atividade

EndeÍeço: AVENIDA DR. JOAO PESSOA, 435 FUNDOS - CENTRO - QUATIGUÁ - PR cEP: 86.450{00

ServiçoPrincipal: CARPINTARIAESERRALHERIA.
Atiyidade Principal: FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

Cadestro: 2 - 00003765

EndeÍeco lmovel:

null

AVENIDA OR. JOAO PESSOA,435 FUNDOS - CENTRO. QUATIGUÁ. PR

Certificamos, para os devidos fins, que revendo os regastros de inscriÉo na Dívida Ativa, Registros Cadastrais de

TributaÉo de lmpostos ( ISS e Taxas) desta Prefeitura, constatamos que o empresa acima caracterizada, nada deve

a F azenda Municipal, flcando ressalvado o direito da F azenda Municipal exigir a qualquer tempo as penalidades

pecuniánas não lançadas á data desta.

Têrçe-feire, 13 de Março de 2018

AtenÇão: Este Certidào foi emitida via lntemet, e para verificer sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima,
acesse http://200.195.132.90:808o/tributosweb, Trjbutos Web, clique na opção (CERTIDÓES) e posterior selecionando
a Opçao (AUTENTICAR DOCUMENTOS).
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CAIXÁ ECONÔMiCA FEDERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

14643102/0001-30
GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LÍ
AV DR ]OAO PESSOA 435 FUNDOS / CENTRO / QUANGUA / PR /
86450-000

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

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

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

Validade: 1O/04/2OLB a 09/05/2018

Certifi cação Número: 20 180410080942 18453600

Informação obtida em 23/O4/2OL8, às 11:44:01.

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

23t04t201A https://www.sifgê.caixa gov.ú tEmprcsat CíÍ|CíI lFgeCFstmprimiípapel.asp
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CÂIXÂ ECONôMICÀ FEDERÂL

CeúiÍicado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 14643102/ooo 1-30

Razão Social: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIo DE MovEIS LT

Endereço: AV DR JOAO PESSOA 435 FUNDOS / cENTRo / QUAIGUA / PR /
86450-000

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

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

Validade: 22/O312078 a 2O/O4/2O18

Certifi cação Número3 2018032204262902221066

Informação obtida em O6|O4/2OL8, às 13:27r55.

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

https:/l$/\,vw.síge.caixa.gov.brlEmpresâ/CílCííFgeCFSlmprimrrPaFel.asp?VARPessoãMatnz='Í8651751&VARPessoa=18651751&VARUÊpR&VARtnscr=14
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
(MATRIZ E FILIAIS) CNP,J :

Certídão n": 14 3131193 / 20LB
Expedição: L5/0r/2018, às l-4:13 :11
Validade .t 13/0'? /20]-8 - 180 (cento e oit.enta)
de sua expedição.

LTDA - ME

L4 -643.102l0001-30

dias, contados da data

certifica-se que cEFr,Ex rNDIrsrRrÀ E cot'tERcro DE lrovBrs r.TDÀ - tíE
(ríÀTRrz E FILIÀIS) , inscrito (a) no CNp,.I sob o n'

1{ . 6 4 3 . 1 o 2 / o o o 1 - 3 O , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabal-histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" ]-2.44O, de '7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" 1,4'70/201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesE.a a empresa em relação
a todos os seus estabel ec imentos , agências ou f il-iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http: / / wwut - tst. jus.br) .

Certidão emitida graEuitamente.

TNFORIíÀçÃO TMPORTÀIqIE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
ínadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais t.rabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recofhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant.e o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

sua
na
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1
JUÍZO DE DIREITo DA GOMARCA DE JoAQUIM TÁvoRA

ESTADO DO PARANÁ
FÓRUM "DES. LEoNEL PESSoA DA cRUz MARQUES"

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR E CONTADOR
Praça Joõ Muller,226 - Fone ('B) 3559-27/t5

CERTIDÃO-N.O()93
/CERTIFICO a pedido verbal d,e pessoa interessada, que, nesta data,

revendo os livros e regisúo do único Cartório Distribuidor desta comarca de

Joaquim Távora, Estado do Paraná, a meu caígo, verifiquei NÃO CONSTAR.
nos últimos dez (10) anos, em andamento, nenhum pedido de FALENCIA.
RECUPERAC ÃO .lUOtCtll- ou EXIRAJUDICIAL (anüqa CONCORDATA

que figure como requerida à empresa GEFLEX INDÚSfRA E COMERCIO

DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.0 14.643.1020001-30, com

sede à Avenida João Pessoa, 438, na cidade de Quaüguá, Estado do
Paraná.

É o que me foi pedido em breve relatório, ao qual me
reporto e dou fé.

/D-ADA E PÂSSADA nesta cidade e comarca de

JOAQUIM TAVORA,

março de 2018. E

Paraná, aos 16 (dezesseis)dias do mês de

ueli Aparecida Araújo de Almeida,

Escrivã do Cível e demais anexos, que digitei, subscreü e assino.

u

! n

C/Yjtu.a",
SUELIAPARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA

Distribuidora

Funarpen - Selo Digital N0 LYpds . VTDDL. q5Tzp, Controle: rZmxl . loQjK
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cNPJ: í4.643.í02,000r'3ê
iúscn. EST.: 905?8402'í !i

Av. OÍ. Joào Par.o] 
'16 
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ANEXO 0/+

l1

ffiàx
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DECLARAÇÃO DE IDONETDADE

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná.
Ref.: Pregão Eletrônico no 1312018 - Processo n' 19/2018

Senhor Pregoeiro:

A empresa Geflex lndus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 14.643.102/0001-
30, sediada na Avenida Dr. Joáo Pessoa No 435, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná,
inscrição estadual no 90.578.402-15, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Deizelaine
Xavier Dias, portadora da Cédula de ldentidade RG n' 8.248.500-7 e CPF n' 030608399-

ls,situada na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, Declaramos
para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
de Pregão Eletrônico N.o 13/2018, instaurado por este município, que não estamos impedidos de
licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos a presente

Quatiguá, 04 de Abril de 2018.

ri'
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'. 1 4.641.1

0$ril lruJ§lfil t cf,tffioI mffi [il llt De laine Xav
CP 30608399-05

IS. - LTDA
01-30

Dias

RG:8.248.500-7
Sócia/Gerente

GEFL
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ANEXO 05

l -l .l

C.flã"
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DECLARAÇÃO DE INEXSTÊNCIA DE FATOS TMPEDITIVOS

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná.
Ref.: Pregão Eletrônico n" 1312O18 - Processo n' í9/20í8

Senhor Pregoeiro:

A empresa Geflex lndus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 14.643.102/0001-
30, sediada na Avenida Dr. João Pessoa No 435, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná,
inscrição estadual no 90.578.402-15, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Deizelaine
Xavier Dias, portadora da Cédula de ldentidade RG n' 8.248.500-7 e CPF n' 030608399-
5,situada na Avenida Dr. Joáo Pessoa, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, declara, sob

as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Quatiguá, 04 de Abril de 2018.

:lttil lillll§n[ i cffitf,llo Dt ll0ltl§ tl0l ili

CNPJ: 1 4.643.í 02/000í'30
lNSCn. EST'r 9057i402"! I

Àv, Dr. Joào Pê§!o.. 43ã ' Cenlto
fundos ' CEt t5.a50'aq,

ou^ÍlctrÀ - Í.rÍlâila

GEFLEX IND. E CO D M VEIS. . LTDA
CNPJ: 14.643 o2l0001-30

Deizelaine Xavier Dias
CPF: 030608399-05

RG: 8.248.500-7
Sócia/Gerente

Ê
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ANEXO 06

Oe a.ltrlEá tcê

DECLARACÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná.
Ref.: Pregão Eletrônico no 13/20í8 - Processo n' 19/20í8

Senhor Pregoeiro:

A empresa Geflex lndus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 14.643.102/0001-
30, sediada na Avenida Dr. Joâo Pessoa No 435, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná,
inscrição estadual no 90.578.402-15, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Deizelaine
Xavier Dias, portadora da Cédula de ldentidade RG n' 8.248.500-7 e CPF n" 030608399-

-{l5,situada na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, Declaro que
não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de í8 (dezoito) anos em
úabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei Federal no

9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

Quatiguá, 04 de Abril de 20í8.

!.it

GEFLEX IND.
CNPJ

- LTDA
643

Deizel ne Xavter ras
CPF: 030608399-05

RG: 8.248.500-7
Sócia/Gerente
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ANEXO 07

( 1/t' r 'i

Êe.S.frEABóF{o

DEC LARAÇÃO DENÃOfÀRENIE§EO

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná.
Ref.: Pregão Eletrônico no 13/20'18 - Processo n' 19/2018

Senhor Pregoeiro:

A empresa Geflex lndus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 14.643.10210001-
30, sediada na Avenida Dr. João Pessoa No 435, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná,
inscrição estadual no 90.578.402-í5, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Deizelaine
Xavier Dias, portadora da Cedula de ldentidade RG n' 8.248.500-7 e CPF n' 030608399-

ls,situada na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, DECLARA,
para efeito de participaçáo no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N' 13/20í8, da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou
emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e
Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara

Quatiguá, 04 de Abril de 2018.

GEFLEX I EIS. - LTDA
CN 14 .10 0 1-30

Dei2elainq Xavier
cPF)e30608399

RG: 8.248.500-
Sócia/Gerente
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ANEXO
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ÊiS. e..ir.10Õ teaô

Declaracão de enquadramento em reqime de tributação de Micro empresa ou emoresa
de pequeno porte

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná.
Ref.: Pregão Eletrônico no 1312018 - Processo n' 19/20í8

Senhor Pregoeiro:

A empresa Geflex lndus. E Comercio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 14.643.10210001-
30, sediada na Avenida Dr. João Pessoa No 435, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná,

4scrição estadual no 90.578.402-15, por intermálio de seu representante legal, a Sra. Deizelaine
lavier Dias, portadora da Cédula de ldentidade RG n" 8.248.500-7 e CPF n" 030608399-

OS,situada na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, Declaro
(amos) para todos os fins de direito, especificamente para paÍicipação de licitação na modalidade
de Pregáo, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Quaüguá, 04 de Abril de 20í8.

GEFLEX D DE VEIS. . LTDA

rü

J

NpJ: t
DeiLe
CPF

C 4.64

RG: 8.248.500-7
Sócia/Gerente

01-30
laine Xavier Dias
:030608399-05

|ltril lt{lll§lf,ll t c0lif;ll0 [ nffi§ [0] Hi

CNPJr t 4,643.1 02í0001'3r j

tNSCR. ESÍ.: 9057E402'11
Av. DÍ. Joào Peslo.' 
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PRETEITURA MT}NICIPAL DE
QUATIGUÁ

Áv. Dn- 
'O^O 

IESOÀ N. r3O0 - FG/Fu (43) 3Ía-l3$ - QLrÂIGUA - pR - CEp:
&6./rjo@

Bito: wwF..qustiguÁ-úÍ.rov.b,Í
CXP,: ,6 9úí8tDW I-{B
hÉo€S*i3Ê!í.arÍ-hí

ATE§TÁI'O I}E CAPACIIIÂDE TÉCNICÀ

Atestaoos púÍâ e &vidoe fmr e Gfeitos $F a rym GEFLEX nfnÚsfpUe e COMÉRCIO
DE MÓVEIS LmA - l@ in§.rit m CNPJ/MF sob o n" 14.643.1ü2/m0l-30, com sede na

Av. Ih. Jdo Pcssoa no 435 - Fü&, E ckl& dc Qmigu{ Estdo do Púmá, fom@u a este

municipio o9 scguiDEs DrúG[iâh,üairc rcbcionâdos:

Em condiçóes conerclâis saüsfrtóÍiàs, semprê cuÍnpriÍ& coÍn pteços ê preros contretados,

nada corstando em nossos reglstIôs aFre po6sa fuaÉonâr seu desempenho.

Clr!ãügpâ PR, em 03 dê Janelro de 2018.

Elffin§ON TOLEIIO BIEYT{M
CoqMsdo Siit Erd? Corroh

IrEro ILcnúo o tlr0Íl

.. , ]

t

QTD. ESPGOf,CAÇIO

m Mesâs êm MDF lÁ(Hr,Xr.
10 Amários de aço com 2 poÍEs 1,9&d).90.

íE B€rços em MDF, com cokà& ,":N»O,60

50 Gdeira GiratóÍi. com brâFs diÍetoÍ.
at Conjunto ElcolãÍ tamanf0 Z
10 Cokâortete do tamânh & 1,tÉírr0.
!I} Estante Saira em MDF.

G Fogão lÍdustrial,O0 BocaÉ. _

ú QúdrcMural.
02 Quadro Branco.

05 lmpressora Marca HP.

01 RefrigÊíedoí 02 poÍtas Ínate ConEul.

05 Telanisor de LED 3/.
10 cadlirâ atta FÍ? s[fi]qítáçãa de cíiânças.

0õ ForÍro micÍo{n.lâs íl Uro§.

vák fu dlâ: o3loy2o2o
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REPÚBUCA FEDERÂTIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PÂRAÍBA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EI í888

PRIIEIRo REGISTRo cML oE NASCI ENTO E ÓBITOS E PRIV-ATTVO DE CASA ENTOS, INTERDIçÕES E ÍUTELAS DA CO ARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1'Í45 Bairo dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Íelj (83't 3241-540Á I Fax: (83) 324+5484

http:/,rww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobaíos. not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Âzevêdo de Mirandâ Cavalcanti, Oficiâl do Primeiro Registo Civil de Nescimentos e Óbitos e Privatvo de Casamentos, lnterdiÉes e
Tutelas com atribuiÉo de autenücar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paráíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o docümenlo em anexo ilentifcado indMdualmente em cada Código de AutenticaçÁo Digital'ou na
referide sequênde, foi eutenticados de acoldo com as LegislaÉes e nonrras vigenles'.

OECLARO ainda que, paÍa garanür transparência e s€gurança jurldica de todos os atos oriundos dos respectúos seÍviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Coíregedo.ia Geral de Justiça ed ou o Provimento CGJPB No 003201,1, determinando a rns€.Éo de um codigo em todos os
atos notoÍiais e registÍais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo EÉraiudicial contém um ódígo único (poÍ exemplot Selo Digibl: ABC1231í
XrXz) e dessã Íorma, cada autenticaÉo procêssada pela nossa SeNentia pode ser confirmada e verificada tiantas vezes quanto for necessário\,
ahavés do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço htQ/coneEedona.tipb.jus.b seledigital/

A autenticaç5o digitel do documento Íaz prova de que, na data e hoÍa em que ela Íor Galizadã, a emprEsa GEFLEX INDÚSTRIA E CO ÉRCIO DE
UOVEIS LmA - mE tinha posse de uryt doqimento _com as meslrars caíacleÍislicas que foram reproduzides na ópie autenticada, sendo da
empresa GEFLEX INDUSTRIA E CO ERCIO DE IOVEIS LTDA - E a responsabilidade, única e exdusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Certódo.

Esta DECLAFTAÇAO foi emitida em 22fO2l2O1E í6:20:2í (hora local) através do sistema de aúenticâÉo digital do CartóÍio Azevêdo Bastos, de
ecordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1ô e ? de MP 22OO|2OO1, como tamtÉm, o dodmento eletrónico autenticáqo contendo o CeÍtificado Digital do
titular do Cartódo Azevêdo Bastoa, podeÍá ser solicitado diretamente a emprese GEFLEX INDÚSTRIA E cO ÉRCIO DE ÓVEIS LTDA - ME ou
ao Cartório pelo endereç! de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

PaÍa rnÍormaçóes meis detalhadas deste ato, acesse o site Xltpj/autdlgitâl-azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Cffigo de Consulta de3ta DeclaraÉo: EE8803

A consulta desla DedaraÉo estará disponívelem nosso site até íí0ír20í9 í5:03:32 (hgra locâl).

iCódigo dê AutêÍrticaÉo Digital: 2134150118'140116069!1
'Lêgislaçóes Vigent6: Lei Federal no 8.935/94, Lei Fede.al no í0.4062002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estâdual n'8.72112008, Lei Estedual n'í0-132/20í3 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734ft94Í057f2d69fe6bósb06gfr257d679665766€d505d70313c1ãeSa517596d67A1dfldra7d92bc1üq20789e7891cbco583298e23831
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B'G HOTO§ LTDA
M.L DEPIZOL CICOGNINI & CI,A. LTDA

FONE/FN( i43) 3564-160
GNPJ: ff).257-E3.[rm1-51

ÂVENIDA DR- JOÂO PESSOA NO6O5 CEP E6.45O.OOO

QUAflGUÁ

ATÉSTÀOO DE CÀPACIDADE TÉGHICA

A empÍêsa f-L Dêpizd Gicagnini A Ch LTDA, inscÍita no Cl{PJ/tF sob o

n.o @.257.83{í0(Eí 61, atesta para os denridoe fins que a empíesa GEFLEX IND- E

COM DE UÓVeS LÍDA - ME, inssita sob o CNPJ n.o'14.64aí02mmí-«) e iftscrição

estadual n.o tD,578.iO2-Í5, com sede na Âvcnida Doutor Joâo Pessoa, n.o435,

contro, no municipio tle Quatigruá, Btâdo do Parãná, já fomecêu a empresa X.L

Dêpizol Cacognini & Ch LIDÂ, qbiêh6caíto; hliliário em geral; tóvei! de ap;

oquipâment@ & inÍoÍmátlEq.uFiErêrtos do intsmátka; flelrodomésücos.

Cumprindo to&s e Êen içoE 6si'fl até o F.€§êÍrb moíÍrênto, nár há nada que

a desabone.

Quatrguá, 27 DE ABRIL DE 2O't7 eliàde:2710/.12020

{

I

Ilr , rl.,
,l

ir.L DEPIZOL CEOcilrtlNl & LTDÂ
CI{FJ: 09.257.83410001 <5Í

MAR1Â LUCK DEPIZOL C{COGilNI
CPF: (E4.trtr1(}**33
sócwoenet-tTElõe.esz-ffialooor_sif

[í. L. oEPtzoL C]COCtittu & cAllDA

Av. Joáo pecsoa ffi
cEP86450.(m

Atd[uá-ParaÍÉL

OID DESCRTçÃO
02 APARELfIO DE AR CONDICIoI'{AM íZOOO BTUS
0í BEBEODURO DE AGUA REFRIGERADO
04 ADOR COMPLETO COM MONITOR
04 R^" o
(x MÉSÀ PARA ESCRITÓBIO COT/ll GAVEIAS
02 VENÍIáDOB DE PAREDE
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ESTADo DA PARAÍBA L ; /
cARTóRrc AzEvÊDo BASÍos

FUNDAOOE í8I8
PRTIEIRO REGISTRO CML DE NASCILENTO E ÓB|ÍOS E PRIV_ATwO DE CASA EI{TOS, |XTERD|çÔES E TUÍELAS DA CO ÂRCA DE

JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, í145 BairÍo dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (E3) 32.í4-54(x i Fax. (83) 32{.{-518i1

http:/y'ú/u,w.azevedobaíos.noLbr
Efi ail: cârlorio@ezevedobastos.not.br

DECLAMçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privaüvo de Casamentos, lnterdiçõ€s e
Tutelas com atibuiÉo de eutentcar e e@nhecer limas da Comarcâ de Joáo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lêi, etc...

DECLÂRA para os devdos fins de diÍeito quê, o documento em anexo identificado individualmente em cada C&ígo de Autenhcaçáo Digit6l'ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as LegislaÉes e noÍmas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e seguránça juridica de todos os alos oÍiundos dos respêdivos seNiços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, e CoÍregedoria Geral de Justiçâ êditgu o Provirnento CGJPB No 003120í4, determinando a inserÉo de um ódigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Ext-ajudiciat conlém um ódigo único (por exemplo: Se/o ügibl: ABC123,'U
Xrx4 e dessa Íoíma, câda autenticâÉo processada pela nqssa SeryeÍilia po@ ser confirmada e verificada trantas vezes quanto ,or necessário
atÍavés do site do Tribunel de Justiçá do Estado da Paraíba, endereço htD/coregedoria.tlpb.jus.br/selo-digitau

A autenticaÉo digitel do documento faz prova de que, na data e hora em que eh foi realizada, a empresa GEFLEX INDÚSTRIA E CO ÉRclo DE
tlOVElS LTOA - E tinha posse de um dodJrnento com âs mesmas caÍacteístrcas que bÍem Íeproduzdas na ópia autenticáde, sêndo da
empresa GEFLEX INDÚSTRIA E COIÉRCIO DE IÓVE]S LTDÂ - E a responsabilidade, única e exclusiva, pela doneidade do documento
epresentado e este Cartóno.

Esta DECIAR.AÇÁO Íoi emitida em o3lo7t2117 16132'A9 (hoR loç41) atravé§ do sistema de autenticaÉo digital do ceÍtóÍio Azevêdo Bastos, de
e@rdo com o Art. 1ô, 10o e seus §§ 1' e 2o da MP 22OOZO01, como também, o docrimento eletrônico autenticado contendo o,CeÍiltcado Digital do
tíular do CaÍtório Azevêdo Bastoa, poderá ser solicitado diretamente a empÍesa GEFLEX INDÚSTRIA E CO ÉRCIO DE óVE§ LTDA - E ou
eo Cartório pêlo endeleço de ê.mail autentica@azevedobastos-not.br

Para informâçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site !!tsslêgldig.tê.LêZ9ygg.g!ê$gsJú e informe o Cetgo de Consulta desÍa
Dedarcçáo.

Gftigo de GoGsult destâ Dêcl.raÉo: 760833

A consulta desta DeclaraÉo estará disponível em rosso site até 22lo6r20íE í5:íí:3E (horãloc8l).

tCódigo de AutêÍrticaçáo Digital: 213422051715095'1060&í a 2134220617150951060&2

'iLegisleçõ€s Mgentês: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória no 22OO|2OO1, Lei Federal no 13.105/20'15, Lei
Estaduel n'8.72112008, Lei Estadual n' Í0.132/201 3 e Provimento CGJ N' 003i/20í4.

,\O refeído é verdade, dou Íé

CHAVE DIGITAL
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/ R.EM M L DEPZOL CICoCNINI & CIA LTDA . VÂLOR TOTÁ! EI 12 93O.OOEMISSÀO 21lo4/2ol? , DEST
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06/03/2018 httssi//autdigital.azevedobastos.not.br/home/Çomprovantel2l 341501í 814O11AO771

REPÚBLICA FEOÊRATIVA DO BRÁSIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTóRIO ÂZEVÊDO BASTOS
FUNDADO Ef, 1888

pRt E|RO REctsTRO CtVtL oE NASct ENÍO E ÓB|ÍOS E PRIv_ATtvO DE CASAMENTOS, INTERDIçÔES E TuÍELAS DA co[ARCA DE
JOAO PESSOA

Av Epitácio Pessoa, íí45 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.r (83) 324+5404 / Fax: lB3) X214-r4U

htlp:,//rv*w. az evedobastos. not.br
E-mail: canorio@azevedobastos.not.br

DECLARÂçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azêvêdo dê Mirenda Cavalcanti, Ofcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tuteles com etdbuiçáo de autentjcâr e reconhecer firmes da Comaíca de Joào Pessoa Capital do Estedo da Paraíba, em viítude de Lei. et()..

DECLARA para os devidos fins de diíe o que, o documento em anexo klentificado rndividualm€nte em cada Códigg de AutentrcsçÁo Digilall ou na

reíeride sequêncie, íoi autenticádos de ecordo Çom as LegislaÉes e normas vigentes'.

OECtÂRO ainda que, parir garantir transpaÉnÇia e segurança jurldica de todos os atos oriundos dos respectvos s€Íviços de l{otas e Registros do
Estado da Pareíba, a Conegedoria Gerel de Justiça editou o Prgvimentg CGJPB No 003/201,1, deieíminando â inseÍÉo de um ódigê êm todos os
atos notoriais e registÍais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo ExbaFdicial contém um cádigo único (por exemplo: Sero Digit l: Á8C1231í ,
X1XA e dessa foma, cada autenticaÉo processeda pela nossa SeNenüa pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto Íor necessáno Y
atÍavés do site do Tribunal de Justiça do Estado de Paraíbe, endereço http://conegedoria.qpb.jus.brlselo-digital/

A autenticeÉo digitel do doclmento Íaz pÍova de que, na data e hora em que ela toi realizade, â empresâ GEFLEX INDÚSTRIA E COf,ÉRCIO DE
MOVEIS LTDA - E tilha posse de um documento @m as mesmas caraderlsticas que íoÍam reproduzidas na ópia autenticada, sendo da
empresa GEFLÉX INDÚSTRIA E CO ÉRClo DE f,óVE§ LTDA - HE . responsebilidade, únicá e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório-

Esla DECLARAÇÀO Íoi emitida em 06/03/2016 í5:07:14 (hora locâl) através do sistema de autenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
a@rdo com o Âfi. f 

ô, í 0o e seus §§ 1" e T da MP 22OOaO01, como também, o documento elêbônico eutenticado cDntendo o_Cenilicado Digital do
titular do ceftório Azevêdo Besto;, podêrá sêr solicitado direteÍnente a empEsa GEFLEX INDÚSTR|Â E co[ÉRclo DE ÍíóvElS LTDA - Í{E ou
ao Cartório pelo enderêço de e.mail eutentica@ezevedobastos.ngt.br

PaÍa inÍormaçóes mais detalhadas deste ato, acessÊ o site ILFslegdS!eLê:Cy9d-9!g§!9sJ.e!.U e informe o C&igo de Consuna desta
Dedaraçáo.

Código de CoBulta dêsta DêclâraÉo: 888802

A consulta desta DedaraÉo estaÉ disponível em nosso site até íí01r20í9 l5:03:32 (horá local).

'Código ds Autenüc€Éo Oigital: 2'134150'118110118077+1
'Lsgislaçóês Vigentes: Lei Fêdêral n" 8.935/94, Lei Federal no 10./106/2002, Medrda Provisória no 22OO|2OO1, Lei Federal no 13.'!05/2015, Ler
Esladual no 8.72112008, Lei Estadualn" 10.í3212013 e Proúmento CGJ N' 003/20í4.

O referido é verdade. dou íé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94m57f2d69fe6bd)sbagbMcg36d2c2b9bc93dc7b63099,126í12d2c046d716Í007147522a77317121fc€0789e7891óc0583298a238
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÁO E DA PREVIDÊNCIA

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

rJ

CERTIDÃO $MPLIFICADA páoina: oO1 / oo1
C€Ítiíicamos que !s intormaçóêe lbairo constam dos documenlos arqulvados nssta Junta ComoÍcial o sáo vigontas
na data dâ sua orPêdição.
Nome Empresarial _-..
GEFLEX IND

NâtuÍeza Jurídica:

Número do ldenliíl
Emp.êsâs - NIBE (S€dê)

41 2 079457+1

SócioíPaÍlicipação no
Noín ,CPF ou Cl,lPJ

oEtzELÀt{É xÂvtER otas

LTDA

íitutivo
-;," 1ot11 12011

EP)

Data do lnicio
dê AiYidade

10t11t2011

VíDEO;

Prrzo do Durãçâo

lndele.minado

lo do

Itp

Endereço Complêto (Logradouro, Nr e
AVENIDA DR JOAO /t:}5, FUN

Obielo Social
FABRICAçÃO D
COMÉRCIO VAF
COMÉRCIO VAF
COMÉRCIO VAR
coMÉRcro v
couERcto
coirERcro v
coMÉRcto van
COMÉRCIO ÂT
couÉRcro Y

Capital: F$
(CENTO E C|NOU IL BEASI .

C.pital
(GENTO E Cl

P
{

a

"t'a-1- .

Âdminislrldot

^d|ninislráríor

Tóhino do
ll.ndrto

xlxxxxxxxx

Siturção
REGISTRO ÂTIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oocumento Aasinado DigitalÍnente 15/03/2018
Junb Cornercial dc Paraná
CNPJ://.968. 1 7010001 -99

vcê deve tnstâlár o certifaado da JUCEPAR
w i, 'nthtuÉiâl ^r 

ô^v rrdôrtifr.Àã

Núme.o:

d,o.5r}8,3gg{5
BRUNO ALEX OIAS DEPtrOU xxxxxxxxxx

Í 0 í .7J824927

Último Arouivamento

Delr: í 6/03/2017

Ato: ALTERAçÃO

Evento (s): ALTEBACAO DE DÂI)OS (EXCETO NOME EIPRESARIAL)

coNsoLlDÂçÃo oE coi,lTRATo/EsraTUTo

CURIÍIBA - PR, 15 de marco de 2018
r 8/152066-4

LIBERTAD BOGUS
SECRÊTARIA GERAL

PaÍa yeíúcâr a autêntiodade acesse v/v/wiuntacomeíoal.pí.gov.br

e infuÍme o número 1E1520664 na Consullade Autenücrdade

C6sdiã dEpôoível po. 30 Üas

í



NACTOXAL

fata da consultai 1310312018

I ldentjÍicação do Contribuinte - CNPJ Matriz

GNPJi
Aoptrpeb

Simples Nacional - Consulta Optantes

S) SIMPLES

E{êfiG,

ít31

a:.;-"1 ; ).-: t: ::-l: j:- ::- -.

ãnF€64

Nome

I Situação Atual

Sihra@ no SnpkÉ

si_-b#e4+..Wa

I Períodos Anteriores

Opçoes pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

I Agendamentos les Naciona

I Eventos Futuros (Simples Nacional

I Eventos Futuros (SIME !L

1{20tí
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QUAUTEC
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COT'ERCIAL
PREFEITURA I'UNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA/PR

MARILICE KEIL - ilE
CNPJ - 27.075.í06.mfi {X)

Apresenta@ de proposta para fcmecimento de Materiais, objeto da presente
licitaçáo Pregão, na Fonna Eletnônica no íUãlí8 acatando todas as
estipulações coírsigndas no respectivo Edital e sêus anexos.

PREGÃO NA FORIIA ELETRÔNICA NO 1U2018
- OBJETO:

Aquisiçáo <le eqripaÍnentos hoçitalares, equipaÍnentos de infoÍmáüca, móveis e
outros, para supriÍ as necêssidades da SecÍetaria Municipal de Sarlde.

Item atd EÍnb Descrição do obieto taÍcartodelo Unitário Valor Total

53 í UND
ilarca: TOTATE
PROJETOR TOT'ATE ãD LUMENS

R$ í.4OO,00 R$ 1./t0O,0O

PROPOSTA: VALOR UNlTÁRlo E TOTAL DE R$ 1.4OO,OO UM MIL E

QUATROCENTOS REAIS-

CONDçÕESGERAIS
A proporente declera conhecer os temos do instruÍÍEnto convocatório SJe rege
a presente licitaçâo

LOCAL E PRAZO DEVALIDADE
ConÍorme Edital

VALIDADE DA PROP1OSTA COIERGIAL
De no mínirno, ÍãI (Gento e VÍnÍef dras contados a partf da data da sessáo
pública do Pregâo.

GARÂNNA
Conforme Edital

u



-)

OUAUTEC
DISTRIBUIDORA

EMPRESA: tarilice keil - tE
CNPJ: 27.075.1 06.000140
TELEFONE: (051 ) 3751 -2095
EÍtlAlL: QUALITECIXSTRIBUIDORA@;GilAILCOII

DADOS BANCÁRIoS:
Banco: CAIXA ECONOMICA

Agência:05ô7
Conta:18Í45

OBS: Declaramos que, a empresa está de acordo com os termos do edital e

seus Anexos e acatamos suâs determina@s, bem corno, informamos que nos

preços propostos, estão incluídos todos os encargos previclenciários; Íiscais

(ICMS e outros); comerciais; trabalhistas; trihrtários; materiais; embalagens;

fretes; seguros; tarifas; descaga; transpoíte; instal@o; responsatilidâde civil

e demais despesas inddentês ou que venhan a incidir direta ou indiretamente

sobre os produtos, objeto desta licitaÉo.

LOCAL E DATA

Encantado 04 de ABRIL de 2018

C€íto de &leza ê Estática uaü€tâ MEt
AY Antonio de Conto. 266

CEP EncantatldRS

7s r06/000í-00

Marilice Keil - 019.964.420190



PROJETOR TOMATE

Mpr 7008 * 800 Lumens

esmcracnçors
Sistema de imagem: LCD

Resolução: 8m'480
Brilho: 800 Lúmens
Fonte de Luz. LED

Entradas: 1 HDMI,2 USB, 1, AV, 1 SD
Saida: 1 Fone P2

Ajustes de foco, zoom, ángulo e trapézio
Distância de Projêçâo: 1.0 - 3.0m.

CENTRAL MULTIMIDIA:
Fotos: Jpeg, Bmp, Png, Wma

Música: Wma, MP3
VÍdeo. Rm/Rmvb, Mpeg1, Mpeg3, Mpeg4

H264. Flv. Vc1, Divx

@
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ozut201a Co.ÍprovaÍte de lDscr(Éo e dê SiuâÇâo Cada*âl

CoÍÍ]uohlnte de lnscrição e de Situação Gadastral

ContÍib{htê,

Confira os dadc de ldentificação da Pessoa JuÍídca e, se hower qualquer üyerg€ncb, proyidencie iunto à
RFB a sua atrdiza@ cadasüat.

A inÍormaÉo sobíe o porte que consta neste co[píovante é a dedaÍada pelo conÉuinte.

REPÚBLICA FEDERANVA DO BRASIL

CADASTRO NACK)NAL DA PESSOA JURiTXCA

{r lir

NUTtrRO O€ Di§CEçIO
2r.016-í§r0l{,
MATRU

GOüPROVAI{IE OE tNttCf,üçÃO E DE StTt AçÃO
cAoÂsrRlta-

DAÍA DE AAERÍT.RÀ

oatrarzcÍ7

@ ESTAAELEIr/ENIO (NOr/E DE FANÍASA
OUÂLTTEC DISTRST'IXRA

ÀIOME EI/PRESARA!
ARI-ICE IGL

E
47.§,|r{ - Cdnál?,*}

IGO E
2ít5 -

D 
^rlvro 

oE
d. GHEdonÉdlcor.

DA NÂTIREA

BAIRROUSÍRÍIO
G!flto

&rü6aa $dê@

T{JIIERO

26ô

l/lraclPp
E IGÂI'ÍAÍX)

fE-EFOTS
(5r) c76í{C6

LOGR mlno
ÂYtu orf,i, Dccorúo

@tR-ErEÍO
salr 02

CEP

96-SO{O

ENCERE@ E-EIRóIüCD
m(LTEIXTATSA|GüAI-OOrl

PORTE

E

a6r2-74l - CqtÉrEio alrcadicr ds rpupas e rccsróíios para uso píoÍsskxEl c dc scgur.rE do tabd|o
a6t5-l{í - CqltÍcio atacaffia da inúunGlÍos e mrlê|ÊÉ p6râ uso ílédi'o, ciúrg[co, hoÉÍrírbr e de labordóÍios
a8ra5-1{3 - cqÉÍsio at.crrtrsL óê Foduto€ o.lontológ-os
,48.6a3{O - CqfÉicio alrc.{lsfa .tC nÉquinas, +arcàos ê c$rir.íÉna6 p.ra lr3o ododo-íÉli:o-lpsD als; paítês e
PêçG
46.69§{í - CdrÉrcio alaca6sL ê ma. c odrFêsro{cs; DarEs c FF!,l0r6-rio ' C€EúrÊiordrc?Crlr.b p.c4*oc **rú.!FE6 êFêaíaú7girar, §êÊb IÉ caBct qçâo
47I2{{O - ffircio vsqasE .tG ÍlEtríi.l rl.tico
a7,t:l-í{{, - CdrÉício vítist dc Yktos
47,1tflí - CqrÉrci, vaíciist dê hÍrdgÊns e Érflttrúas
47L{{iI - CdrÉício yrÇC. dê ÍrEd!-" c rítírt6
47,aanS - CqrÉrcio yrÍlrst dr E|.tcri.É.b cd|stução crn qcrd
47-62-t0 - CqrÉrcio varciista clDcd.fzido dc cquipÍEntc d. tdaíonà . cq rti:tçao
47.6a-7{í - CdrÉrcb y.ítF .L ltrôt tis
4Tja-7{Íl - hrcio v-õtt!ü dc aligos d! coacfp.ria
a?.4L74:, -Cffi rdrfriúrdc.ÍtigtÉ dr frrú!.9.t
a7.5õ4"{r:, - CdtErcio v{tiiú dC.ítttos.lc crrE írEs. e b.rúp
t7,55S{0 - CqrÉÍcio vã"jista esFiÍtz.do dc insürtrEríG flüsicaÉ e ace6só.Írô
47.59{{l - CqÉrcio vãqií. dc.Ífúos írc trpcçad., cortin s e pêÍsÉnc
a7.G!54í - CdtÉrEio yaqisf. .k b.inqucíros ê aÍliítos ítcÍeativc

DAS AÍMDAESE

,a7.645{:t - ffircio dc traci*Ls c tÉi.lo6; c ecc§soaxxs

RS

ÉNÍE FED€RÂTIr,D REFuiivE (EFR,

ann
oÂÍ o CÂDÀSTRAL

oúmoÍ
t/toÍtvo tE §fu^Çao c DÀSTR L

sÍrürçi,r 6s@Ár ÍDatx rfi srtry§, ÉsFaf,Át

Aprovado pela lns,tução NoÍmatiya RFB no 1.631, de 06 de maio de 2O16

Emilido no dia o2rDlfimlE 6 07:t!l:5:l (dâta e hora de Basila).

htts./ nhrÍ-receita.fazeÍÉa.gov.bÍ,/PessoaJuridica,/CNPJ,/cnireva/Crpiíeva_Soliàla{ao,asp

Pásina:1r:l

f€) 1D



o2twzúa Cortp.oEnte de lDscÍiÉo e do Sàrâ(áo Câd*at

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIÍXCAü

1; _'J

LOGRADq.RO

^trao.r*rDdo

Ntllr€no D€ rNseção
27.076.106tr0í {10
TÂTRlz

cof,PRovAIúIE DE tr{.scfiúçÃO E rE. SITUAçÀO
CADASTRÂL

OAIA DE ISERIIFA
0010220Í7

I{OI/E EI/PRESARA
MARí-TE ÍEÍ
coqco E oEscRDÀo oÀs 

^rMolIEs 
Ecot{Ôtac4s sert)àRrs

a1.Gta{a - CqrÉrEb Y..Í!ik{. Ílc rli9o6 d! clç+ Fce ê c-ntaE
47.72{{0 - cqrÉrcb víGjiá. dG cosnéücc, píodúbs .L I.ífi'tlari. c dc hXÉrr Fssod
i9.733{Xl - CqrÉÍcio v.r.jisL dc aíigo8 marfcos c o.toÉdi:o§
47.814{0 - CdrÉrcio vdriista .lc .Ílbc .lo !!ílÉrio ê rcêssóaios
47.t0{aí - cdrÉrci, yúgist d. $ÊÍrt3' tiit ri.3 e rrtcsan tos
47Ig4O5 - CqÍÉrcio yrl§sf. dc pÍoúlt6 3rÉ1lês do!ússrrÍÍic
/íL8r{4 - CqlE-Ício yars'ú de -tlip6 É(o$altos c p.í. llhÉge.n
tag.Slrí{z - TrrnsDoítc Íodoyi&io & crlg., êrc.to pÍoú.úos Frigosos e mld.ltg sr intlinu!*ip.L inieresffi|d e
intêrn-iqlc
t6.C2Sí - C.àêlêhi!6, Íll.|Ê.rc c A.&rÊ
có€xco E lffi;oD H ÍtRE J-Rirc
2't3{ -Blu!ábíh.ffid)

@l/Fl'ErcxÍo
§ 1, Gt

;EP BÁIREODISTRIIO

CeíEo
lír{q-Pp
E GAITAIX)

ÍE€FOIE
í5íl 375í{6

96.$0{OO

ENEEO 4ETRÕ+'CO
MXLTEDÍTÂ}S€GIIAI-CO

fi

RS

ENIE FEDERAIIO RESPOÀ}SÃIE. (EFR)

gÍUÁÇIO C D STRI!
ATlvA

o r oÀ stTuâÇro CaDÀ5TR.AL

o0Ãznon

rronvo o€ gruÀcrro câDÂsrR^r

§TU^ÇIO E*q !

ApÍovado pela lmtução NoÍmaliva RFB no 1.631, de 06 de maio de Z)16.

Emiüdo no dia 02Illlã118 às 07:r!l:52 (data e hoÍa de Bsma). Pá§na'.212

CoilstiflF Q§A /Caíital Social i Vo[eÍ ]

ESPEIÀL

Ê!f.Í.rPiÊr
púr gtpíltaio

A RFB agÍadece a sua vistta- PaÍa inbrrmções sobre polflica de privacidade e uso, s@c3§gi-
Atualize sua página

2n
2n

httpJ/wúw.recêita-Ézenda.gov.bí/PessoaJrridca/CNPJícílpiíeva/Cní*wa Soli*acao.asp
htti./Àytrlv.Iece a.fdzerúa.õov.br/PesoaJtrk ica/cNPJcniÍÍêva/cÍúieya--§oliitacao-a+ @
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MMSTÉNilODÂ FÂ^ZEÀIDÂ
Sêcretada da Rêcêita Federal do BrasiÍ
PÍocuradoria€eral da Fazênd€ Nacional

CERTIDÃo NEGATUA DE oÉBITos RELAIVqS AoTi TRIBUTq§ FEI}ERA]S E À úIDA AnvA
DA U]\IÂO

It oír€: ltARfljGE XE L
CNPJ: 2.075.106,0001ü

R€{ssâlvado o direito de a Fazenda llâcional cobúaÍ e inscÍêveÍ quaisquer dívidas de
responsabiEdade do sujeito pasivo acirm idenüficado que vieÍem a ser aBnadas, é cefificado que
não constam pêndênci6 êm seu norÍE, ÍebtiyG a créditG tib.JtáÍios adlÍiÍúffic @a Secretaria
da Receita FedêÍal do BraHl (RFB) e a iÍIscriçÕes em Dívila Aliva da União (DAt, junto à
ProcüÍadoÍiaGeral da Fazeda Àrlacional (PGfiY).

Esta ceÍtidão é válida para o estabeleciÍnento rÍlatiz e suas filiais e, no caso de eote frderalivo, para
todos c óÍgãG e fundos pubficc da administrâção direta a eh úncuhdos. Reftre.sê à sih/ação do
sujdto pasdvo no ânüito da RFB e da PGFN e abÍange inclusive as contibuiçõ€s sodab pÍevistas
nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. 11 da Lei no 8212, de 24 de julho dê 1991.

A aceataÉo d€§ta cerffio 6&Í conffiofiada à verfÍÍcação dê súa aútentiadade na rfremet, nos
endereços <id$://Ífu.gov.bp ou <htp/ Ínyvy.pgfrl.gov.bÊ.

Cerüdão erdtida gratritaÍnente coÍn b6ê na PoÍbÍia Coniunta RFB/PGFN no 1.751, de Z$m14
Enitida as 10:06:33 do dia 2610112018 <hora e data de Brasí[a>.
Vá[da até 25/07/2018.
Código de controb da certidão: 74G0Á00O.DC.:!BÂF4C
Quahuer rasura ou emenda invaíidará este docuÍnento.

C€íúo & Belez, e EsléLa À1aíwüâ Mt

AY Antonio ,265

t: _t :

cEP 95 S

CNPJ'27 75 106/0001-00
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ESTADO 1)o BO Gf,A'G E SIJL

SECPã'âEA D' FAErcT
RECE'TA ESÍABJAL

CeÍtiéo dê SituaÉo Fiscal no 00í1755ô14

ldensfca@ do âIutar da oedidâo:

Nome: MARIUCE KEIL

EndereÇo: Av ANTONIO DE CONTO,266, SALA 2
GENTRO, ENCANTADO - RS

CNPJ: Zr.(níloUlmí{n

Certificamos que, aos 02 dias do mês de MARçO do ano dê mí8, Íevêndo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular
âcima enquadÍase na segúntê situaÉo:
CERTIDAO NEGAT1VÀ

DescÍrção.dos eábàtosPerÀáân4ras:

Es ceÍtklão NAO E VALIOA para comprcrrat;
a) a quitaÉo de tribúos devidos írEnsâlmente e declarados na Dedereção Anual de Sirnples Nacional (DASN) e no
Programa GeradoÍ do Docurnento de ArÍecdaçáo do Simphs Nacional (PGDASO) pebs conúibuintes optantes pêlo
Simples Necional;
b) em pmcedirÍEnto iudichl e e)ürajudicial de inventáriode anolaÍnento, de separação, de di\órcio e de dissolução de
unisão está\rel, a quitação de ITCD, Taxa Judkiária e lTBl, nas hipóteses em que este imposto sêiâ de competênciâ
e§adual (Ler R' 7.608/81)-
No caso de doaÉo, a Certi.lão de Quitaçáo do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situaçáo Fiscal.

Eía certidão constitui-se em meio de pÍova de existêncie ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na lnstrução NorÍnativa n" 45/98, Titulo IV, Capítulo V, l.t.

A presente certilão não elide o direito de e FezerÉâ do Estedo do Rio Grande do Sul pÍocedeÍ a posteÍiores
veÍÍEceçoes e viÍ a úhraÍ. a grâkluêÍ leípo, cJéÍlilo guê sejâ assim aplJrado,

Esta certidão é \íálida até 3oÍlfiní 8-

ceÍt'rílão e&edila gratuitarnente e com basê na INIDRP n' 45l98,Titulo lV, CapÍtulo V

Aúentlicaçáo : (Ú?Í?r?Íú7
A autenticidade deste doqirnento de\rerá ser confirmada em ltFs://ww,sefaz.Ís.gov.bÍ -

@



t'.tJ

ESTATX) DO RílO GRANDE I'O SUL
Prefeitura Municipal de Encantado

SECRETAR,A MI,.N'CIPAL DA GESTÃO F/,NANCEIRA . SGF

CERTIDÃO NEGATTVA DE DEBITOS (GERAL)
(Não váAaa pata atienação de bens de imóveis)

CERTIDÃO ANO/I.,{ÚMERO I 20 1 8/30 3

DADOS CONTRIBUINTES:

NOME:
C.N.PJiCPF:
ENDEREÇO:
NUMERO:
COMPIIMENTO:
CIDADE:
ESTADO:
C.E.P:

MARILICE I(EILME
27 .O75.t06t0001-00
AVANTONIO DE CONTO
266

ENCA}I'TADO
RS
9s960000

E CERIIFICADO, para Ens de dircito, que inexistem débitos
com a Secretaria Municipal da Gestão Financeira - FSG em relação
ao contrÜuinte acima identificado, até a presente data. por qualquer
título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Gestão
Financeira - FSG cobrar gualquer dívida, ou importância, gue venha
a ser apurada ou coDsjderEda deyida.

A SUA VAIJDADE E STÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA
INTERNET NO SITE wwiv.encantado-rs.com.br (portal Prefeitura 24
Horas), OU NO SE-IORDE FISCALTZAÇÃO THSUTÁRIÂOn
ENCANIADO-RS,

CERI'IDÃO EMMDA
EM:

L9lO2t2Ol8 O7:54

20rcsno18
COM VALIDADE AlE:

Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 - CEP: 95960-000 - Encantado - RS
Fone/Fax (5I ) 3751-3400 - E-mail: fiscal@encantado-rs.com.br



Cá.IXâ-
AÀIXrT ECONÔ JIICÂ FEOERÂL

CeÉifcrdo deRryularidade do FGTS - CBI

Inscrição: 2707 510,6/ff)o 1-oo
Razão Social: ÍltÂRIucE KÊIL

omê Fantasiâ:}BRIBELLA COMERCIO E BELEZA

Enderêço: av ANTONIO DE CONTO 266 SÀIA 02 / CEHTRo / ENCANTADO / Ps /
95960-«)O

A Caixa Econômica Federal. no uso da atribuiÉo 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 situaÉo regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Se,. &o - FGIS.

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

validadê: 3L/o3l2ola a 29lo4l2ota

CêÉifi câção llúmero: 2018033 1041 12609617420

Informação oüida em O2/O4/2OI8, às 07:50:29.

A utilização deste Certificado para os fins prêvistos em Lei está
condicionada à verÍficação d€ autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

o2twtâl4 hthê//Yiúw-si[e.caixa-gov.br/Empí€Éa/CúCrúFgêCFSlmpítuiPáÉ.asp?VÂRPes§@trlatiz=/€O76523VARPcÉ€oâ={(n765a34

I@@

rám & Eehzâ e Éslétl)a Mafloe a ME

Av Antonlo de coftto , 266

cEP 95 EncantadoJR S

ENPJ 75 106/0001'oo

https:/^Àyvw.sitse.câixa.gov.br/Empresa/CúCúFgeCFSlmpdmirPapel.asp?VARPessoai/hbiF/|9OT6SSAVARPessoa--4.S765ãAVARUÊRSEVARlnscÍ=270
https://www§Ee.caixa.gov br,/Empresa/CúCúFgeC FSlmprimirPapel.aspTVAR Pessoo À/htiF49076523&VAR Pessoa --490765U3&VARUÊ RS&VAR lrÉ.r=270



uini*úb dallôjcüia, Cdnércio EftÍiú e SeÍviG
Sesetr*t g+echl da fficm e EquGoe E npíEsa
DepãEÍÍtêÍr o de Regisúo Eípí€saÍial e Integração
Seoetaria do DesemmtviÍnento Ecgtôfiúco Ci{iria eftoroboia
.h^mta Coíneícid, hdustrial e Servtoe do Rio Grãtde do ful -

J

Certidão Simplificada
CerlificãíÍG que 6 infunnaçõês abaixo constam dos docürnentc aÍquivadG nesta Junta Cornercia! e são
vigentes na data d€ sua expedição.

tlome Empresâíial
Nahreza JurÍdbâ:

iIARILICE KEIL

EMPRESARIO

NúÍnêro ê ldenliÍcaÇáo do I CNPJ I
Registro dê E.ÍFresas - NIRE | |,r3806(bí7+Í I 27.075.16r0m140 I

Data de lnícb de Ativ*lade

o9to2tÃ17

Data dê AÍqúyamefto do Ato
Constür-rtivo

@fi)/?o17
EndêÍeço Completo:

AVENIDA ANTONIO OECONTO 266 SÀLÂ 02 - BAIRRO CENTRO CEP 95S{)(n - ENCANTAOO/RS

Otjcto Social:

A)COMERCTO VAREJTSTÀ DE ELEÍROOOÀTESTTCOS. EOUTPÂTENTOS DE AUOTO, \núEO, ircVErS. ARTTGOS DE
DECORACAO, E LMLIDADES DOI€STIGAS E OE I.âZER, ARÍIGOS DO VESTUARIÕ E CAT'À flESA E BANHO, BUUTERIÂS E
COSMETICOS, MATERIAL DE COI{STR{'CÁO E MATERIAL ORTOPEDICOS, ARINOLEOOS É T'ATÊRIAL DE LIMPEZA
B)COITERCtO ATACADTSTA DE EOlrPAttÉNTOS OOONTO+TED|CGfiOSPTTALAR, PROIXTTOS ODOi{TOLOGTCOS. BOiTBAS E

CoMPRESSORES, EP|S E PRODITTOS Sfi)ÉRt RGTCOS E METÁLURG|CO§. C)SERVICCÊ EÊ CABELERETROS, MANTCURE E
pEDrcuRE. o)TRANSPORTE ROOOVTÂR|A DE CARGAS. Ê(CETOPRODUTO§f'ERTGO.SO6ÊtRJOATrcAS.

Cadtal: R$ 2O.mü,00
vlNIE TflL REÀS

{fictôeÍlpresa 6u EmpEsa de Pêqueno PoÍte

l,f,CRO €rrPRESÂ

§atusEtE Sià.Eçáo: ATIVÂ

U[imo ArquivaEEnlo: 22D l /2úÍ€

Ato 351 - DESEÀreI1,ADiÁ ENTO MEI

tlúrÍtío- ,15Í§89

Empresa(s) AÍnecÊssora(s)

tlorÍE Anterbr
MARILIcE KEIL 0í9s44ruO - ÍirlE

NiÍê
p6lE

lürÍnemApoYaçào UF

4í6556 E
lipo Movúr€daÇáo

ALTERAÇÁo DE NoME
ÉiIPRÉSARIAL

tlome do ErÍpÍesárb: UÀRIUGE XEIL

ldenüdade. 8íOAím362

Estado Civil: Soteiro

CPF: 0í9,9êL€&gO'
RetiÍEÍhB€es::w(

NADA MAIS*

PoÍtio Aleoíe, 27 de FeveÍêim (E ãI1a 11:21#*
#a^rccEna

'+íttD de Beiezâ e Eslél,ca líaÍtela MEIAv Antonio r,e Conro. 26ô
CEP.95 EncanhddRs

CNPJ 75 í06/000í-00

CeÍtrh Simplificada tlgitale{r*tida pêb JUi{TA COiIERCIAL. INDUSTRIAL É SERVIçOS m RIO GRANDE OO SUL e cêttifcada
diitakDêntê- Sê d€êêiar confrrnaÍ a auleoüci.ra(b de$ cerlidào, acessê o gb da JIIGISRS Ot&JfrEis.s.Is-gov.bÍ) e cÍque em valirar
cÊÍtdào . A cêrtiiráo pode sêr vaIdada de dnas b.mas.
1) ValidaÇáo por erwio de arqrúo (upload)
2) Va[d€Éo vi$al (di]ite o n' Cí8m00276444 e visualàe a cÊrtidáo)

ilililililtilil1I
1&1C8.301-ô
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PODER JUDICIARIC
JUSTIÇÀ DO TRÀBÀLHO

CERTTDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI.EISTÀS

Nome: MARILICE ICEIL 019 96442 0 90
(MATRI Z E FILIAIS) CNPiI:

cerEidão n': l-434010 02 / 2078
Expedição: t9/ol/2o].8, às 15 :14 :14
Validade: l7/O7/2018 - 180 (cenE.o e oit.enEa)
de sua elcpedição.

27 .075. 105/ 0001- 00

dias, cont.ados da data

Certsif ica-se que ríÀRrLrcB RErL 01996412090
(tlÀIRIz E FILIÀIS), inscrito(a) no CNP,I sob o n'

27 . 07 5. 10 6 / 0 0 01 - 0 0 , uÁo CoNsTÀ do Banco Nacionat de Devedores
Trabalhist.as.
CerEidão emit.ida com base no arE. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescenEado pela Lei n' ]-2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão ÀdminisE.raEiva n" 74'lO/2}]-l do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
Os dados const.antes desEa CerEidão são de responsabil idade dos
Tribunajs do Traba-lào e esôão acüalizadas acé 2 (dois) dias
anE.eriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atsesta a empresa em relação
a Eodos os seus estsabelêcimenEos, agências ou filiais.
A aceiEaÇão desta cerE.idão condiciona-se à verificação de sua
auEent.icidade no portal do Tribunal Supêrior do Trabalho na
fnterneE (ht.t.p: / /wwlíd.tssE. jus.br) .

Certidão emiEida gratuitamenEe .

TNPORXÀçÃO TXPORTÀrffB
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas const.am os dados
necessários à idencificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenE.es peranEe a JustsiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenaE.ória E.ransiEada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumentos ou a recolhimenEos deEerminados em Iei,. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant.e o Minist.ério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Préwia.

!,í.Ji d3:r .) srqeârõe6: cÊdra!s..--rü6.bi ffi



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODERJUUC!ÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CíVEL NEGATIVA

À vista dos regbtc constantes nos sistemas de lnforÍnática do Poder JudiciáÍio do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente ceítidão por não constar distribuição de ação
falimentar, concordalária, recupêração judicial e extsajudicial em tÍalÍitação conlra a seguinle
parte inteÍessada:

HARIUGE KEIL, CNPJ 27075106000í00, Endereço - AVENIDA ANTONIo DE cONTo,
CENTRO.

2 de Ab.il de 2018, às 07:48:08

OBSERVAÇÔES

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à mnferência dos dadG da paÍte iÍteressada
oonha a$Íeíes @írstanües na *tr cloy'tircnb d: *nenüticaçAo, üeírt ffirE à flarlicação de süa
validade no site do Tribunal de Jusüça do Estado do Rio Grande do Sul na lntemet, endereço
http://www.tjrs.jus.br, menu Servicos > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais,
inÍorrmMo o seguinte código de conrob: 3í í bl frdí êEl5188ÍaB8b995tt231dlb

l,J I

@



ii.

QUAI.JTEC
DISTRIBUIDORA

DEGLARAçAO

Marilice Keil-ME, inscrita no cnpj 27.075.106i0OO1-00, por irtermédio de sar representame legal
a Sr (a)MariliceKeil portado(a) da Carteira de Identidade - RG n'tl0ú100362 e do CPF n
019.964.420.X declarq sob as penas da lei, que não possri em seu quadro de pessoal menor de l8
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em atendimento
ao preüsto na Lei n' 9.854199, regulamentada pelo Decreto n" 43581O2 e de acordo com a preüsão da
Constituição Feder"al em sar artigo 7, inciso )OOfln, assim como assume o compromisso de declarar a
superveniência de qualquer fao impeditivo à sra habilitação.

[truu,* Lu-Li

Encantado, 04 de ABRIL DE 2018

]EP 95

?núo de or,L.- r cse0ia Nd{,Elü Àlt

Av Antonio de Conto. 266
Encantado/RS

aÀ!e., 5 í 
^610001-00

MARILICE KEIL. ME



-íl'l

QUAUTEC
DISTRIBUIDORA

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de ProprenG do
procedimento licitatório e sob as penas da bi, que a empresa náo foi declarada
inidônea para licitar ou contrata com a Adminisúaçáo Pública, em qualquer de
suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Encantado,04 DE ABRIL DE 20í8

.enbo de o".." e SteU:a ,

Av Antonio de Con 10,266
CEP 95 960 ncântado/R S

CNPJ 2 i ,'.^/oOO1-00

l\t oi,lt-" t<r-.t

Mârd'Íce l(eil - lvÍf

Estado do Rio Grânde Do sul



i3

QUAUTEC
DISTRIBUIDORA

DECI.ARAÇÃO DE INEX§TÊNCh DE FATOS SUPERVENIENTES'IUPEDITIVOS

Marilice Keil ME 27.075.16.@0140 sediada na Avenída Antonio de
Conto no 266, Centro, dedaa, sob as penas da Lei, que até a presente_data
ineistem fatos impeditivos paÍa sua habilitaÉo no pÍocesso de PREGAO
ELETRÔNICO NO 013/2018, INSTAURADO PELO MUNICIPIO DE NOVA
SANTA BARBARAPR ciente da obrigatoriedade dê declarar oconências
posteriores nos termos do art. 55, inciso Xlll. da Lei Federal no. 8.666/93 e suas
alteraçôes.

Encântado, M de Abril de 2018.

mtÍo d€ Éú,,1i' e E$etcá haí'{Étia Mt

Av Antonio ê conlo. 266

EP 95 EncantadorRs

iVlox, iur úrt ..G1000'1 -00

J
Marilice Keil - ME

Cnpj- 27.075.7O6.NO74O

Estado do Rio Grande Do Sul



l,,r!

QUAUTEC
DISTRIBUIDORA

DECIÂRAçÃO DE |NEX§rÊNC!À

DE SERVIIX)RES ESTADUAS NO QUADRO DE PESSOAL

MARIUCE KEIL- MEl, CNPJ- 27.075.105.00O1{X) com sede na Avenkla Antônio de Conto,

ne 256, Bairro centro, situada na cÍlade de Encantado/RS, Dechra, sob as penas da Lei que

não possui em seu Quadro de pessoal gua§uer servidor efetivo ou comissionado ou

empregado do poder Executivo referente ao MUNIOPIO DE NOVA SANTA gAggARA/PR,

ExERCENDo FUNçÔES técnicas, gerenciais, comerciais, administÍativas ou societárias.

ienüo de Bero." ; .o,ç,"^
Av Antonio ê Conlo. 266

CEP. 95 Encantado/RS

CNPJ?207< 116/0001 -OO

MarilicÊ Keil ME

27.475.ÍO6.Ú('Ctt.$

CPF do responsável Legal - 019.9U.42O.9O

Encantado 04 de ABRIL DE 2018

Estado do Rio Grarde do §rl



i,1 r

QUAUTEC
DÍSTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE ENQUÀI}RÂMENTO COMO II{ICROf,MPRESA

Marilice Keil - ME estabelecida na Avenidâ Antonio de Conto, n' 266, centro - Encantado -

RS por seu rçresentante legal Marilice Keil, empÍesária Individual" solteira, Brasileir4 inscrita

sob o CPF 019.964.42G90, e RG tl0 n003ó2, deolar+ sob as penas da lei penal e civil, que a ora

declarante está classificada como MICRO EMPRESA - ME, p€râote (Receita Federal e/ou

Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser

enquadrada desta condição, nos termos da lei conforme § l" do Art. l8-A da LÉi Complementar no.

12312CÚ,6, acrescido pela Lei I28l08.

Encantado 04 de ABRIL de 2018

Marilice Keil - 019.9@.420-90
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:)7
Bronisldu wtonski, 1390 - Rio Azul - Paroná.
Íelefone: (42) 3463-1463. CEP: 84.560-00O.
E-moil; b rinq uedos oa ra na @ uol. co m. br

FAIDTO LEil ÍI{ffiNCZ-EPP

ANEXO 08. CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ETETRÔNICO Ne 13/2018 - carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para Íornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatóÍio da licitação em epígraÍe.

Proponente: Fabiano Lerin Milkievicz - EPP CNPJ/MF: 28.036.951/0001-30 lnscrição Estadual:

90755155-50 Endereço: Rua: Bronislau Wronski, n. 1390 E-meil: flmilkievicz@hotmail.com Cidade/UF:
PR Fonê: Fax: 42 - 3463 1463

Banco para receber crédito: 748 (Sicredi) Conta CoÍrente: 77048-5 AgenciazOT!9-6

LOTE 37

0l ARMARIO 02 PORTAS EM MDF coí cinza 1,80x0,75 m
Br;nquedos

Paraná

AR2

520,00 3.640,00

Total do lote RS 3.640,00

LOTE 42

250,00 4.500,00

Tota I do lote RS 4.500,00

coNDrÇÔEs GERATS

Declaramos conheceí os termos do instrumento convocatóno que reBe a pÍesente licitação
A proposta terá valrdade de 60 (sessenta) dias, a partir da datô de abertura do píegão.
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno íornecimento, tôis como os encêrgos (obrigações
sociars, impostos, taxas etc.), cotados separad05 e incidentes sobre o fornecimento.
O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento emitido pelo
Municipio.

-eilt
Ç !),^ {;-.

Fâbrano Lenn Milkrevrcr - EPP

cNPr. 28.036.951/0001 30

CPt;079.556.899-17
RG; 71.18 76.43-11 55P/RS

"l^'J,li,'J'TlliL'úumevrcz'EPP

, 3E', 
g:#ffi hY[lâ*,,"ffi -,

Rio azul/PR,04 de Abril de 2018

ÍTEM QID€ UND EsPEoFrcaçÃo oos PRoourcs
MARCA
Modelo

fabÍlaânte

VALOR

MiÁxMo
uÍ{tÍ.

vÂt-oR
UNIT. REGIÍRO

UND

ITEM qTDE UNO EsPEorrcaçÃo Dos PRoouros
MARCA
Modelo

Fabrlcánte

val,oR
MÁxMo

UNIT.

vÂtoR
UNIT. RÉGIÍRO

01 18 UND
LONGARINA, assento encosto poliproprleno, número de

assentos 6lugares.

Brinquedos
Pataná

LG6

CNPJ: 28.036.951.0001-i0 - tCMS: 90755155-50

I



JJBronislou Wronski, 7390 - Rio A2ul - Porcnd
TeleÍone: (42) 3463-1463. CEP: 84.550-00o.
E-moir.' b ri n q uedospa ra na @ uol. co m. br

Fnteilo rEfli firll(lEucz-EPP

ANEXO 04 - DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ETETRÔNICO N9 13/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatóÍio, sob a

modalidade de Pregão Eletrônico N,s 13/2018, instaurado por este município, que não estamos

impedidos de licltar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Rio azullPR,04 de Abril de 2018

Fabiano Lerin Milkievicz - EPP

CNPJ: 28.036.951/0001-30
CPFj 079.556.899-17
RG; 71.18.76.43-11 SSP/RS

CARGO; Proprietá.io.

.28.036.951/o(}oi -30'

FABIANO LERIN
TIILKIEVICZ. EPP
Rua Bronislau Wronski, 1390

g CEP 84.560400 I Rio Azul - PR 
-1

CNPJ: 28.036.951.0001-30 - ICMS: 90755r55-50



^'1 .t..)
Brcnislau wronski, 7390 - Rio Azul - Porcnó.
teleÍone: (42) 3463-1463. CEP: 84.560-00O.
E-moÍl; b rinq uedosp ara na @ uo l.co m. b r

FflHlor.EllailJ0Engz-DP

PREFEITURA MUNICIPAL D EIRATI - PARANÁ

EDITAL DE TICITACÃO - PREGÃO, NA FORMA ETETRONICA N9 012/2018.

ANEXO 04

DECLARACÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGÂDOS MENORES

Fabiano Lerin Milkievicz _ EPP, CNPJ: 28.036.95 U0001-30 sediada, na Rua Bronislau Wronski,

1390, Rio Azul/PR CEP: 84550-000 Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal,

empregados menoTes de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos, em observância à Lei Federal ns 9854, de 27.L0.99, que altera a Lei ns 8666/93.

Rio azullPR,28 de Marco de 2018

Fabiano Lerin Milkrevicz - EPP

CNPJ: 28.036.951/0001-30
CPF; 079.556.899-17
RG; 71.18.76.43-11 SSP/RS

CARGO; Proprietário.

.2B.036.9s1loooi.3o

FABIANO LERIN
mLKtEVtCZ.ÉPP
Rua Bronislau Wronski. í 390

ICEP 84.560{00 I RioAzut - pi 
r

CNPJ: 28.036.951.0007-30 - ICMS: 90755155-50

i.i
'.1



?10Bronislau wtonski, 139O - Rio Azul - Paroná
Íelefone: (42) 3463-1463. CEP: 84.560-000.
E-moíl.' b rinq uedospara na @ uo l.co m. br

mlfliorst..]ltffEvrgl-E9

ANEXO 05 - DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N9 13/2018

Fabiano Lerin Milkievicz _ EPP, CNPJ: 28.036.951/0001-30 sediada, na Rua Bronislau Wronski,

1390, Rio Azul/PR CEP:84560-000, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores:

Rio azullPR,04 de Abril de 2018

Fabiano Lerin Mrlkievicz - EPP

CNPJ: 28.036.951/0001-30
CPF;079.556.899-17
RG; 71.18.76.43-11 SSP/RS

CARGO; Proprietário.
?o.oso.gsíiooo1.3o'
FABIANO LERIiI
IIITKIEVICZ.EPP

.38Ê&l?1ffi,yÂ:i*, 117

CNPt: 28.036.951.0001-30 - ICMS: 9O75s155-50



Bronislou wrcnski, 7390 - Rio Azul - Porcná.
Telefone: (42) 3463-1463. CEP: 84.560-000.
E-moirj brinq uedosoa ra na (a uo l.co m. b r

ÍflilO LElllÍE0EüCtrEDP

ANEXO 06 - DECLARACÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETBÔNICO N9 13rl2018

Fabiano Lerin Milkievicz _ EPP, CNPJ: 28.036.951/0001-30 sediada, na Rua Bronislâu Wronski, 1390, Rio

AzullPR CEP: 84560-000 Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

observância à Lei Federal ne 9854, de 27.10.99, que altera a Lei ng 8666/93,

Rio azullPR,04 de AbÍil de 2018

7t Irri (

Fabiano Lerin Milkievicz - EPP

CNPI: 28.036.951/0001-30
CPF; 079.556.899'17
RGj 71.18.76.43-11 55P/Rs
CARGO; Proprietário.

'2B.o3o.95ilttoo1"3ti
FABIANO LERIN
TILKIEVICZ.EPP
Rua Bronislru Wronski, 1390

q- CEP & 56S000 / R,o Azul - PR

CNPI: 28.036.957.0007-3O - ICMS: 9O755155-50

F



Bronislau Wronski, 7390 - Rio Azul - Porcnó.
felelone: (42) 3463-1463. CEP: 84.560-00O.
E-moil; brinq uedospara na @ uo l.co m. b r

) 712

FNEfl{O I.8fr.ÍHEYICZ.EP

ANEXO 07 - DECLARACÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ETETRÔNIco Ne 13/2018

Fabiano Lerin Milkievicz _ EPP, CNPJ: 28.036.951/0001-30 sediada, na Rua Bronislau Wronski,

1390, Rio Azul/PR CEP: 84560-000 , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Fabiano

Lerin Milkievicz, portador (a) da Carteira de ldentidade ne71.L8.76.43-]-]- SSP/RSe do CPF ne

079.556.899-17 , DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório PREGÃO

ELETRÔNICO Ne 13/2018, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantem em

seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou

por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário,

de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de

Finanças, Compras e Licitações do Munlcípio de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Rio azullPR,04 de Abril de 2018

Fabiano Lerin Milkievicz - EPP

CNPI: 28.036.951/0001'30
CPF; 079.556.899'17
RGj 71.18.76.43'11 S5P/Rs

CARGO; Proprietário. '28.036.9síl(}oot -to-

FABIANO LERIN
trllLKlEVICZ. EPP
Rua Bronislau Wronskt, 1390

gCEP 8a.560{00 / Rio Azul - PR -1

CNPt: 28.036.951.0007-30 - ICMS: 9O755155-50
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01/03/2018
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geíal da Fazenda Nacional

Certrdáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunla RFB/PGFN no

Emitida às 09:42:50 do dia2410112018 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 2310712018.
Código de controle da certidão: F8DD.4FC8.3í E9.5210
Quâlquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nome: FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP
CNPJ: 28.036.951/000í -30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dividas de
responsabrhdade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tÍibutáÍios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas flliais e, no caso de ente Íederativo. para
lodos os órgáos e fundos públicos da admrnistraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à srtuaçáo do
sujerto passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições socrais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certadáo está condicionada à verificaçáo de sua autentrcidade na lnternet. nos
endeÍeços <http://íb.gov.br> ou <http:/,vww.pgf n.9ov.br>

751 de 211012014
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,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

7t5

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.017689235-93

Certidáo fornecida paÍa o CNPJ/MF: 28.036.951/0001-30
Nome: FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP

Ressalvado o direito da F azenda Públ,ca Estadual inscreveÍ e cobraÍ débitos ainda não

regtstrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certadão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaÇões tíbutárias acessórras

Válida até 2910612018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certrdão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda pr.gov.br

EúÍrda vta tntetuet àtbtca (4,/0!241 I 14 05 3/)



Município de Rio Azul
Secretária Municipal de Finanças

Depârtâmento de Cadastro e Tributação &
CERTIDAO NEGATIVA 406/20 I 8

IMPORTANTE:

I IICA RESSAL\ADO O DIREITO IJÀ F,VEIDA \JU\I(IPIL CoBR\R
DLtsITOS L-O\S'IATÁDOS POSTERIORIiIE]\I'E }{ESllío REfERE\ IE AO I'ER]ODO
C0tíPR!I-\DIDo \LS I,\ CERIIDÀo
I \ PRESE\Ta cERÍtD;\o ÍE\t \ALID.\DE r\rE 0l/0:,201t sL,\
,11'Tlr\ TI( .\Ç,{() P(rDFRÁ §[R (ONFIR\4ÀD.{ i\() SE(it l\TE E\DEREÇ()
hrrp 1200 195 l?0 -'01 '7171 espon^I;rlrrraliücrNeíidro lL,àdlolrc

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O
CONTRIBUINTE NADA DEVE A FAZENDA PUBLICA NIUNICIPAL RELATIVO A
EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

REQUERENTE: Fabiano Lerin
Milkievicz EPP

CODIGO DE
AUTENTICAÇÃO:tttXZZlr2QENIX2442XEEM

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZAO SOCIAL: FABIANO LERIN MILKIEVICZ. EPP

INSCRIÇAO
EMPRESA

303484,1

CNPJ

28.0i6.95 r/000 I -30

INSCRIÇAO
ESTADUAL

ALVARA

2427

ENDEREÇO
RUA BRONISLAU WRONSKI, 1390 -. - CENTRO CEP: 8:t560000 Rio Azul - PR

03/04/2018 Certrdão

7t6

Data de Emissão. Rio Azul. 03 de Abril de 20lE

Ccnrdio cmrlrür EtcrÍônrcâmrnle. suí \cmürdâdc podcft' scr úonfirm.rJa fl1, srgurntú endúrso elcrr[rnr.o
hn p /20!). I 95 I 7ú 202 74 74 /espoÍral§rnr ! rI rd.!ülocen r(ho loxd lo gr.

hllpr/200.195.170.202:7474lesportaUstmcertidao.view-io9ic?idCertrdao=6933 1t1
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14t04t2018 htlps://w!^,/w.sifge.carxâ.gov.br/Empresa/CílCrflFgeCFSlmprimirPapel.âsp

I@ 7t7

G/|,IXA
CÂIXA ECONOMICA FEDERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 280369s1/ooo 1-30

Razão Socialr FABIANo LEIRN MtLKIEVIcz EPP

NOME FANtASiA: BRINQUEDOS PARANA

Endereço: RUA BRONISLÂU WROSNKI 1390 / CENTRO / RIO AzuL / PR / 84s60-
000

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

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

Validade: 03/04/2078 a O2/O5/2OLB

Certificação Número: 2018040321533384 131349

Informação obtida em 18/04/2078, às 09:44:56.

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

https:/ Mw\,r.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CíÍlCríFgeCFSlmprimirPapel.âsp 1t1



GÁ^IXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ceúificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28036951/0001-30

RAZãO SOCiAI: FAEIANO LEIRN MILKIEVICZ EPP

NOME FANtASiA: BRINQUEDOS PARANA

Endereço: RUA BRoNISLAU WRoSNKI 1390 / CENTRo,/ RIo AZUL / PR / 84560-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atriburção que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesla 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: t5/O3l2Ol8 a L3/O4|2OLB

Certificação Número: 201803 1523521205932398

Informação obtida em 26103/20L8, às 14:02:39.

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

26/03i2018 https //www sifge.caixa gov br/Empresa/Cí/Crí/FgeCFSlmpflmrrPapel asp?VARPessoalúalíz=49372043&VARPessoa=49372043E

.t ?13@@

hltps //\,rw!v.siÍge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CÍí/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoalúatnz=49372043&VARPessoa=49372043&VARUí=PR&VARtnscr=28036



01/03/2018 Comprovanle de lnscriÉo e de Situaçào Cadaslral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral 719
Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaçáo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência pÍovidencie junto à
RFB a sua atualizaçáo câdastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRAS:L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE rNscRrÇÃo

28.036.95í/0001-30
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRtçÃO E DE STTUAÇÃO
CADASTRAL 26t06t20',t7

FABIANO LERIII MILKIEVICZ

.TL-TEOLS]ÀBLIFCIVF\'T,\OME ÚF FÀ!IASIÀ,

BRINOUEOOS PARANA

cootcc E DEscFtÇÁo DAAÍr!11ÀoE Eco
3'1.02-1-00. Fabrica ão de móveis com redominància de mêtal

cóolco E oEscRrÇÁo DA NATUREzÁ JUÊiDrcA

2í3-5 - Empresário (lndividual)

R BRONISLAU WRONSKI 1390

aaP
84.560{00

BAIRRODISÍRIÍO
CENTRO

MUNrciPto

RIO AzUL PR

ENOEBEÇO ELETRÔNICO

FABtANOMtLKtÉVtCZ@ITOTMA|L.COM
TELEFONE

(42) 3?Í63-1i163 / (42) 3463-1211

COMPLEMEI.IÍO

slr]
ANVA

47.5'í-2{'í - Comércio varejista especializedo de equipamentos o suprimentos de informática
25.11-0{0 . Fabíicação de est.Lrtu.as metálicas
25.í24{0 - Fabricaçào de esquadrias de metâl
25.99*3-99 - Fabíicaçáo de outros produtos de metâl não espêciÍicados ânteriormente
3í.0'í-2{0 . Fabaicação de móveis com predominância de madêira
47,63-6-0í - Comércao varejistâ de brinquedos o artigos Íêcreativos
49.30-2{2 - Transportê rodoviário de ca,ga, exceto pÍodutos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
28.29-1-99 - Fabíicaçáo de outras máquinas e gquipâmentos de uso gsral não especiÍicados anteriormente, peças e
acêssóÍios

E OESCRTÇÀO DAS ÂTt!1DÀOES ECO M CÀS SECUN

ENTE FEDERATIVO RESPO VEL IEFRJ

oÀTA oÂ slruaÇÁo caoÂsÍRÀL
26/06/20'r7

MOÍ|VO ôE S

SIÍUAÇÀO ESPECLAL DATA oÁ srruAÇÁo ÊSPEcrÁL

Aprovado pela lnstrução Normativê RFB no 1 .634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 01/03/20'18 às'14:í9:55 (data e hoÍa de Brasília).

Consqlta QSA / Capital Social

Página: 1/í

Pr!pü.Í Pagim
p.ra lmpí!$úo

http:/^/vww receata Íazenda.gov.br/PessoaJuridicá/CNPJ/cnpiÍeva/Cnplreva_Soticilacao.âsp
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CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI.,HISTÀS

NOME: FABIANO LERIN MILKIEVICZ _ EPP
(MATRIZ E FIL]A]S ) CNPJ:

Certidão n' : 145436809/2078
Expedição I at/03/2ar8, às 14:08:02
Validade: 2'l /O8/201A - 180 (cento e oitenta)
de sua expediÇão.

28.036.951/C001-3C

dias, contados da data

Certif ica-se que FÀBrÀNo LERrN MrLKIEvrcz - EPP
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"

2 8 . 0 3 6 , 9 5 1 / O O O 1 - 3 0 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Lets do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.44a, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Administrativa n' 1470/2oLl do Tríbunal- Superior dc
T::abaIho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desLa Certidão são de responsabil-ldade dos
Tribunais do Trabalho e estão aLuaI j-zados até 2 (dois) dias
anteriores à dâta da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecímenE.os, agências ou filrais.
À aceitação desta certidão condicrona-se à verificação de sua
autenEicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htcp, / /www. tst.lus.br)
Certidão emiLida gratuitamenLe.

INFORMÀçÃO IMPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam cs dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadrmpJ-entes peranEe a JustiÇa do Trabal-l:o quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em senLença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhj-stas, inclusive no concernente aos
re co t himento s previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenEos ou a recol-himentos determinados em lei-; ou decorrentes
de execução de acordos f i::mados pêrante o Ministério Públíco do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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A RFB agradece a sua visita
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Comprovanle de lnscnÉo e de Situaçào Cadâstral

Para inÍbrmações sobre política de privacidade e uso. clique lt;ui
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ESTADO DO PARANA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARANÁ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Rebouças - Secretaria Unica
DISTRIBUIDOR E ANEXOS

r\\ *

Ruâ G€rEaJlo Veiga, s/n'- Centro CEP 84.550 0OO - Fone: (4213457 1262

CERTIDAO NEGATTVA

CertiÍ-rco a pedido da parte interessada e para os devidos Íins, que

revendo os livros e arquivos de distribuição, a cargo desta secretaria,

deles pude veriÍ-rcar que 'nâo consta' distribuÍda ÂÇÃO DE

FA!ÊNCIA, COilCORDATA OU R.ECUPERÂçÃO WDrCIÂL em

andamento em que figu re corno requeridola|

FABIÂNO LERIN MILKIEVICZ - EPP

CI{PJ: 28.036.951/«rc1-3O, no perÍodo compreendido entre

presente data e os últimos 20 anos que a altecedem.

Rebouças, 16 de fevereiro de 2O18

a

@ )
.Pâ

@
§ $$fohüi s'§

a

o

Mário César Zanin
CheÍe de secÍetaara

Marricula TJPR 77E8

Cuslasi Certrdão RS 31,33!
mz

r.r.€: (.{)) iau:
AUTEx<tcAÇÃo

A presente ópi/conleÍd\com o oÍiginal. Oou fé

RioAzul, 0 I

Xio tul.tuin ?ítnuÍí lfnwt
,4, 41, caôtro - Rro Â:ul

/ . Emâ{: cr tdbrbâÀ,leàotmair.cm

P/E IIIOS -Íl
JOs6F^ rEEIO .,rut,RSU8SNIUIÁ
Flt,,v€ lnÉs 6t ES ÍE JURA'IÉNÍAOÀ
RosErÀ0r Aooovs( . €scr, JuriqrrÊx rÁaÁ

""'.'à"fl!^s.lidâi8
UIOOF. PARTIDOTI
FúBLlco t
JUDICIÀL. /i

G6AIlfl&rcor SrRtrC2rCü/§r S tpfSSIS . fsm. ürlGxrror

RE8 OUÇAs - t-l1É. As\ À
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AO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

JB ELI4TRO Ez,esz @aooot.ttl

;#ffi::*:
-l

í. OBJETO: aquisiçáo de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

pnecÃo elerRôNtco No í3/2018
PROPOSTA DE PREÇOS

Avenida Juscelino Kubischec, 117, Seminário, Tâió, 5C, CEP 89190-000
CNP lt 22.992.6321 OOOL-LI t.E 257.722.882, Íelefone (47) 8406-7947

BANCO DO BRASIL: ABência: 0809-5 Conta Corrente:21706-9
E-m a i I : j!9!s[91Q!1@gs4q!].ç94q

(z-
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: Cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento emitido pelo
Mun icípio.
PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses a partir da missáo da Nota Fiscal.
DECLARAMOS que aceitamos e concordamos com todas as exigências do Edital Pregão Eletrônico n"13/2018.

TAIó sc, 04 DE ABRIL DE 2o1B

a
CPF 07t1.(,7í) 2 2

LOTE 35
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 10 UNID ARMARIO 02 PORTAS altura:1,80, suporta 10k9,
ambiente escritório, garantia 03 meses, acabamento
pintura U, profundidade 42 cm, possuí 03 prateleiras,
largura 91 cm, escala de brilho de brilho fosco,
acompanha manual de instalação, cor cinza.

LUNASA 588,96 5.889,60

VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM R$ 5.889,60

R(; 5.0l] -t ]2
t,l.t fr t,t,i, lt tt r

aú
ü,
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em ário e à Junle Comerciâldo Estádo de Sântâ Cataína

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

oEscRtç.Áo oo EvENÍo

DESCRTçÁO OO E!€MrO

COUPLEMENÍO

dectarâ, sob as penes dâ lei, náo estar impedido de €xêrcer elividâde 6mprêsáriâ, que náo possui outro registro de
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117

vÂtoR 00 caPfÁt - R5
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4757100
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OÂÍÂ OE NICIO OÀS ATMDÁDES

xr,lq/xB

cPrôsrÍalÚ./..rrrr.nr./g@r.)

oEFEnr00

ãJBLIOU€.SE E ARAUÍVE,SE

Js..-J^,.----"o<l
,i \ roü/

NÚMERo DE IDENnEcÁc.Áo m REGISTRo DE EMPRESA . IiIRE oÀ sEoE

xIxIErIIExI@:EffirÉVE.,ffilryxÍIrÍ
NIÂE DÀ FIUÁL (rÍsrÉp &;BiR si áor.'.rsi" â trir) . .

)qxx-pülxxr«xxxx;qxxxxxxxxxxxx
NOUE OO EUPRESÁR|O l.dd.lo s aLící.lns)

JHONÂIAN SAGATOLI

BRASILEIRÁ

MASCULINO

NASCToO EM (d.rr.'ê ÉrdEdo)

20/07/1991

Erl,

íili
ir,.r

!!lE

iãiã
; ir8
e{?

flig
Hi
ã.Í,

tr;

ir
!t;
§ir
iíi
:lis!!;t:
!;l
;;!
lir
;lr
l.
I

8ã
3!

i<E

"!'§
!:Ér

!
3

t
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BRÂSIL

CORREIO ELEÍRÔNICO (êruI)
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sÂ!Â 02

ÍAt0

coMÉRcro vAREJrsra ESpEcraLrzADo DÉ PEcas E acESSÔRtos PAFA aPARELrtos
ÉLtTRoÉLÉrRôNlcoS paRÃ usoooMÉsrtco: ÂRTrGbs DE pÂpELÀRrA ARrGos oo vESruÁRlo
ÀRTIGOS ESPORTIVOS, CÂLCAOOS: COSMÉÍICOS, PROOUTOS DE PERFUMARIÀ E DE HIGIENE
PESSOAL, FERRÂGENS E FEhRAVENTÂS MATERIÂIS DE CONSTRUÇÁO EM GERA- MÂTERIAIS
ÉIDRÀUUcos, MATERIAL ELÉTRICoI MÔVFIS, PROOUIOS SANEANTES DOMISSANITARIOS: TINTAS E
MÁÍERrats oE PINTURA: EourpaúENÍos ôE ÀuDro E vÍoEoi EourpAMENTos oE TELEFoNÍa
EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS OE INFORMATICAi JORNAIS E REVISIA; LIVCOS: TECIOOS
MDROS.INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS: CAMA. MESA E &qNHO. COLChOARIA. aÂTIGOS
DE TAPECARIÁ E PERSIANÀS, ÀRTIGOS MÉOCOS É ORTOPÉDICOS; BICICLEIAS E IRIC:CLOS E SUAS
PEcAs É ÂsSEssÔRIOS: aRINOUEOOS É ARTIGOS RECREÂT|VOS: olScO. cDS. DVoS E FITÁS:
EolJlpAMENTos ELÉTRrcos DE uso pEssoali HAoulNAs E EourPAMENTos PARA uso
INDUSÍRIÀS ÚTENSILIOS OOMÉSTICOS: LIXEIRÀS: MÀNUTENCÁO É REPARÂCÀO DE MAOUINAS E
APARELhoS dÉ REFRIGERÀcÃo E VENTILACÃO PAFÂ USo tNÓLSIRIAL T COúERCIAL, COMÊRCIO
ATAcADtstÂ oE MÁourNÁS. ÀpAaELHos E ÉetJrpaMENTos paFÁ uso AcRopEc.rÁRro, PARTES E
PECAS: COMÉRCIO ATACÂOISTA OE EQUIPA!,iENTOS ELÉTRICOS OE USO PESSOAI E OOMESIICOI
cokÊFicto AracaDrsra oE aRrcos oo vESÍuÁRlo E ACESSóRtos,

NÚAllERO O€ INSCRçÁO NO CNPJ
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REPÚBLICA FEOERÂÍIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOADO EM IEEE

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NÂSCIME}ITO E ÓBITOS E PRry-ANvO DE CASA EiIToS, INTERDIçoES E TUTELAS DA co ARCA DE
JOAO PESSOA

73?

Av. Epitácro Pessoa, 1'145 BairÍo dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 324+5484

http l^vr,\rw. â2evedobastos.not. bÍ
E-mail: canorio@azevedobastos.nol.br

DECLAR,AçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Vá,ber Azevêdo de MiÍanda Cavalcanli, Oficjal do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e Óbilos e Privâtivo de Casamentos, lnterdições e
Tulelas com alribuiÉo de autenticár e recônhecer firmas da Comarcâ de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Paralba, em ü(ude de Lei, etc...

OECLARA pâra os deüdos fins de direito que, o docurnento em anexo identifcado indiüdualmenle em cada Código dê Autenticaçáo Digitall ou na
referida sequéncia, Íoi aulenticâdos de acordo com as Legislaçóes e normas ügentes'.

DECLÁRO ainda que, paÍa gaíanüÍ tíansparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Pâíaíba, a CoÍegedoria Geíal de Justiçá editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determrnando a inserção de um código em lodos os
atos noloriais e Íegislrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÇão Extrajudicial contém um côdigo único (por exemplo: Sêlo Digilal: ABC12U5.
X1XZ) e dessa íorma, cada autenticáçáo píocessada pela nossa Serventia pode ser confrmada e verilicada tantas vezes quânlo Íoí nêcessário
atÍavés do site do Tnbunal de Justiçâ do Estado da Paraiba, endereço hnp //corregedoía.qpbjus.br/selcdigitau

A autentjcaÉo digital do doormento faz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa JIIONATAN BAGATOLI ME tinha posse
de um documenlo com as mesmas câracleristicas que foram repíoduzidas na cópia aúenticâda, sendo da empíesa JHONATAN BAGATOLI E a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docuÍnento apresentado a este CaÍtóíio.

Esta DECLAFTAÇÃO íoa emhida em 23/03/20í8 í6:5,1:0í (hore local) alÍavés do sistema de autenücaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1' e 7 da MP 220012001, como lambém, o documento elelrônico auterÍ,câdo conlendo o CertiÍicâdo Dig al do
tilular do CâÍlório Azevêdo Baslos, poderâ ser solicitado diretamente a empresa JHONATAI BAGATOLI ME ou ao Cartório pelo enderêço de e-
mail aúenticá@azevedobastos.not.br

Parâ informaçóes mais detalhâdâs dêste ato, acesse o site Ellp§lzqglllgital.azevedobaslos.not.br e informe o Código de Consufta desla
DeclaÉçào.

Códlgo do Consulta destâ Oeclaràção: 941553

A consuha desla DeclaraÉo estará disponivelem nosso silê até 2203/20í9 10:23:53 (hora local).

'Código de Autontlcação Olghal: 799722031809484909191 a 79972203'180948490919-8
'Legislaçõos Vigontos: Lei Federal no 8.935/94, Lêi Fedeíâl no 10.40612002, Medida Proüsória n'22OO|2OO1, Lei FedeÍal no 13.105/2015, Lei
Estadualn" 8.72112008, Lei Estadualno 10.132/2013 e PÍovimento CGJ N'003/2014.

,^., O referido é verdade, dou fé
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

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

Nome: JHONATAN BAGATOLI
CNPJ: 22.992.63210001 -11

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 certiflcado que
náo constam pendências em seu nome, relatrvas a créditos tributários administrados pela Secrêtaria
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 Íederativo, paÍa
tôdos os órgãos e fundos públicos da administração dirêta a êle vinculados. ReÍere-sê à situaÇáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange inclusive as contÍibuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo 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
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>-

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 211012014
Emitida às l5:03:50 do dia 2010412018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1711012018.
Código de controle da certidão: 26F7.8096.EZC9.A3DB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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731
MINISTÉRIO OA FAZENOA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

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

Nome: JHONATAN BAGATOLI - ME
CNPJ: 22.992.6320001í'l

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionâl cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuÍadas, é certificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo dirêta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas

nâs alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ns 8.2'12, dê 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta ceÍtidão está condicionada à vêriÍicação de sua autenticidâde na lntemet, nos
êndereços <http:/ 

^rww. 
receita.faz enda.govbr> ou <http:/ ,vww.pgfn.fazenda.gov.bÊ.

CeÍtidáo emitida gratuitamêntê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9'1.751, de 0211012014
Emitida às 10:11:54 do dia 2411012017 <hora e data dê Brasília>.
Válida até 2210/12018.
Código de controle da certidáo: ED9E.1C40.5634.C151
Oualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1t1

/l



?3i
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (rarão social)

CNPJ/CPT:

JHONATAN BAGAÍOLI ME
22.992.6321OOO[-tt

Resselvendo o direito da Fazenda Estaduel de inscreveÍ e cobrar as dívidas que vierem e seÍ apuradas, é certificado
que não constam, na pÍesente data, pendêncies em nome do contribuinte acima identificado, relativas eos tÍlbutos,
dívida ative ê demeis débitos administredos pele Secreterie de Estado da Fazenda.

Leinr 1938/65, Art. lí
1t01i1oo21582705

Dispositivo Legal.

NúíneÍo da ceítidão:
Date de êmissãol
Validade (Ler ne 3938/66, Art.158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n

15.510/11.):

06/03/201E 1s:32:sr

07lo5l20§

A autenticidâde destâ ceítidão deyeíá sêÍ confiímâdâ ía pá8lna da Sêcrêteah de Estâdo da Farcnde na lnlcÍírê!, no endêreço
http://ü,ü,ll,. sef .s..8ov.bÍ

Este doaumento íoi a5rin.do digitâlmentê
lmpresso em:09/0412018 11:04 04



736
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIO

SECRETARIA DA FAZENDA

CERIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N'5084/2018

Í DADOS DO CONTRIBUINTE I
Nomê/Rezão: í078356 - JHONATAN BAGATOLI ME

CNPJ/CPF: 22.992.632J00O1-11

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1 17

BarrÍo: SEMINARIO

Complemento: SALA 02

Cidade: Taió - SC

I REOUERENTE I
Nome/Razão:

NPJ/CPF

I FINALIDADE I

Í OBSERVAçOES I

CERTIFICO, para os devidos fins, que em conformidade com as inÍormaçóes prestadas pelos órgáos competentes desta
Prefeitura, para o contribuinte acima identiícado, NÃO CONSTAM DÉBITOS ÍeÍeÍentes â Tributos Municipais. lmobiliários ou
Mobiliários, inscritos ou náo em Divida Ativa, até a presente data.
Em Íirmeza do que eu, , passei e digitei a presente certidáo, que náo apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por

mim conferida, visada e assinada.
Reserya-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos

compreendidos nesta Cerlidáo. Ressalva-se também o direito da Fazenda Municipal em exigiÍ eventuais débitos de ISS
apurados na forma do CTM n'033/98 artigo 95 e demais regulamentaçóes pertinêntes.
A presente Certidão é válida apenas para o contribuinte acima identiÍicado, sem rasuras. Cópias desta somente terão vahdade
se conferidas com a original.
A aceitação da presente certidão está condicionada a verificaçáo de sua autenticidâde no site https:i/taio.atende.net.

alidade: 2510612018.
Íaiótso,27l03l2o'18

Emitido via Portal

avGnid. Lúlz Benoll, a4 - centro - CEP: 69.í90.000 - ct{PJ: 82.765./a8t/000í.02

Telefone: (47) 3562{300 / Fex: (47} 3562{300



CÃIxÀ
CÂIXÂ ECONÓMICA FEDERÂL

Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22992632/ooor-t7
RAZãO SOCiAI: ]HONATAN BAGATOLI I.4E

Nome Fantasia:.1 B ELETRo

Endereço: AV IUSCELINo K DE OLIVEIRA 117 SALA 02 / SEI'IÍNARIO / TAIo / SC
/ 89190_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 Servrço - FGTS.

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

Validade: O3lO4/2018 a O2/j5/2OLB

Certif icação N ú mero: 20 1 80403203 1 5 57 882957 4

Informação obtida em 18/04/2018, às 09:56:42.

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

18t04t201A htlpsJ/www.sifgê.câixa.gov.br/Empresa/CrÍlcrflFgeCFSlmprimirPâpet.asp

@E@ 737

hnps:/^,,/,r 
^,.súge.caixa.gov.br/Emprêsa/Crf/CrÍ/FgeCFSlmprimirPapel.asp

1t1



20/0U2018 httpsJ á,.,rw.siíge.cáixa-gov.br/Empresa,/CílCí/FgeCFSlmprimirPâpel.âsp?VARPessoaMatriz=23271675&VARPessoa=23271675&VARUÍ

EE![@ 733

C/|.IxA
CAIXÁ ECONÓMICA FEOERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22992632/ooot-11
RAZãO SOCiAI: ]HONATAN BAGATOU ME

Nome Fantasia:J B ELETRo

Endereço: AV JUSCEUNo K DE oLIVEIRA 117 SALA 02 / SEN1INARIO / TAIO / SC

/ 89190-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o pl-t.7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

validade3 L5/03|2OLB a l3lO4l2OL8

CeÉificação Número: 20L8O3L522233308770551

Informação obtida em 2O|O3/2O78, às 09:20:35.

A utilização deste Certificado para os Rns previstos em
condicionada à verificação de autenticidade no site da
www.caixa.gov.br

Lei está
Caixa:

https:/ 
^,v/wsifge.caixa.gov.brlEmpresa/CríCríFgeCFSlmpnmiíPapel.asp?VARPessoaMatÍiz=2327167s&VARPessoa=23271675&VARUÊSC&V. 

111



271O3t201A Receita Federal do Brasil

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral 739

w REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRIÇAO

22.992.632!0001-11
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OÀÍÂ DE ABERÍURA
OrUo8/20í 5

NOME EÀIPRESARIAL

JHONATAN BAGATOLI
-TiIULO 

OO ESTAEELECIMENIO (NOME OE FANTASIÀ)

J B ELETRO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÍI!1DAOE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.57-í{0. Comércio varellsta espêclallzado de peças ê acêssórios para aparclhos eletroelêtrônicos para uso
doméstico, excgto iníoÍmática g çomunlcaÉo

c GO E DESCRI OAS AÍIVIDAOES rcas sEcu
,16.42-7{l - Comércio atacadista dê artigos do vestuáÍio e acsssórios, sxceto prolissionaig s dg seguÍança
46.,19{{l - ComáÍclo atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoale doméstico
i16.61.3{0 . ComóÍclo atácádista de máquinâs, aparelhos ê êquipamentos para uso agropecuário; partes o poças
46.63{.00 - Comérclo atacadista de Máquinas e equipamêntos para uso industrial; partes I p€ças
47.55-5{3 - Comêrcio varêiista de artigos d9 câma, mosa e banho
47,5&7{2 - Comórclo vaÍêllsta dê artigos dê colchoada
47.6'1.0{3 - Comórclo vaÍêJlsta de artigos de papêlaria
47.59{{'l - Com6rclo vaÍêiista de a.tigos de tapeçaria, cortinas o persianas
47.814{0 - Comérclo varêilsta dê artigos do vestuário e acessóÍios
47.63{{2 - Comórclo vaÍêilsta dê artigos esportivos
,17.73-3{0 - Comérclo vare,llsta de ârtigos médicos ê ortopédicos
47.63{{3 - Comórclo varejista de bicicletas ê triciclos; peças ê ãcêssófios
47.634{1 - ComáÍcio varsllsta de bÍinquedos € aíigos recÍêativos
47.82-241 - ComéÍcio varsjista d9 calçados
iu.72§{0 - Comércio yareiistâ do cosmátlcos, produtos dq pqrfumaria e dê higiênê pêssoal
47.62.E{0 . Comércio varejista dê discos, CDs, DVD§ e ritas
47.,í,ú{).Ol . ComóÍclo vardlsta dê Íêragêns ê ferâmentas
47.6í{.02 . Comérclo vaÍqllsta de lomais e rêvistas
,í7.6í{{r'l . Gomércio varqilsta de llvros
47,iÍ44-99 . Gomércio lsla de materiais dê con em eÍal

OIGO E D€SCRI DA NATUREzÁ JU DICA

2í3-5. Em (lndlvldual)

LOGRÀOOURO

AV JUSCELINO K OE OLIVEIRA
NUMERO

117
COMPTEMENTO

SALA 02

CEP

E9.í90-{'00
BAIRRO/D]STRITO

SEMINARIO
MUNlciPro

TAIO sc

ENOEREçO ELETRONICO ÍÊLEFONE

\471 3s62-1261

ENÍE FEOERÁÍNO RESPONSAVEL (EFR)

struaÇÁo cÂDAsÍR L

AíVA
DÁÍÁ DA SIÍUAÇÁO CADÁSTRÀL

040&2015

MoTrvo DE slruÀÇÃo caDASrRÁL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA oa stÍuAÇÁo ESPECIAL

Cont buinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB â sua atuãlizaçáo cadastral.

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

Emitido no dia 27103/2018 às í7:46:40 (data e hora de Brasilia).

http:/,^rv!wreceita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicá./CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva-Solicilacao.asp

Página: 112

1t2



& REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERo DE INSCRIÇÃo

22.992.632!000't -'t1
IIIATRlz

CoMPROVANTE OE TNSCRTçÃO E DE S|TUAÇÃO
CADASTRAL

OÁÍÂ DE AAERTURA

0/U08/20í5

NOME EMPRESAÂIAL

JHONATAN BAGATOLI

cÔolco E DEscRtÇáo DAs ÀÍTMoÂDES ECONÔMTCAS SECUNOÀR|AS
,17.,!14.{rS - Comérclo vargllsta dg matgriais de construçâo nâo 03peclíicados anteÍio,mêntg
aT.ilil-o{3 - Comércio vargilrtá de mâterlals hidráulicos
,|7.42.3{0. Comórclo varejlsta do matêrial elétrico
47,5i1-7.0í . Comórcio varrjlgta de móvêis
a7.59{.99 - Comércio varrllsta dê outros aÍtigos ds uso psssoal I doméstico não gspqclficedos antoriomêntê
47.89-{r{5 - Comércio varsllsta d€ produtos sanoantss domlssanlládos
47.5S{í - ComéÍclo varollatâ de tgcldos
,17.4í§{0 - Comé.clo varollstâ de llntâs e matoÍiais para pintuÍa
,t7.{3-1{0 - Comé.cio vaÍslbta de vldros
,t7.53-9{0 - Comércio vaÍellsta e3pgclallzado ds slstrodomósllcog e oquipamêntos do áudio e vídoo
,t7.52-í{r0 - Comércio vaÍorlstâ ê3p€clallzâdo de equipamsntos de telêlonia ê comunlcâção
,47.51-2{r'l . Comércio vaÍsrlsta êrpêciallzàdo dê êqulpâmontos o suprimentos dê iníormátlca
,47.56.3{10 . Comércio var.rlsta e3pocializado dê inskumontos muslcais e acêssórios
33.ía-7{r7 . lúanutsnçáo e raparàção dê máquinas ê âparolhos de roÍ.lgoraçáo s venülação para ugo lndustrlal e
com0Íciâl

cóoGo E DEScRtÇÃo DA NÂruREzÁ JuFiolcr
2í3-5 - EmpÍêúÍlo (lndlvlduâl)

LOGÂÀOOURO

AV JUSCELINO K OE OLÍVEIRA
NUMERO

117
COMPLEMENÍO

SALA 02

CEP

89.í90-OO0
&AIRRO/DISTRIÍO
SEÍIIINARIO

MUNICIPIO

TAIO sc

ENOEREÇO ELEÍFÔNICO ÍELEFONE

l1?l3s62-1261

ÉniElECRATrvoRESPonsÃ B

slÍuaÇÁo cÀoasTRÂL
ATIVA

DAÍA DA SIÍUAÇÃO CAOASTRÁL

0rlr08r20í5

MOTIVO D€

SIÍUAÇÁO ESPECIAL OÁÍÁ DA SITUAÇAO ESPECIAL

27 t03t2018 Recêita Federal do Brasil

Aprovado pela lnstruÉo Normaüva RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 2710312018 às í7:,í6:40 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informaçóes sobre política de privacidade e uso, Elhucaqú.

?4e

Página: 212

PÍrp..aÍ Págine
pür lmpr!s!ão

httpi/ Âww.receita.Íazenda.gov.br/PessoaJuridicá/CNPJ/cnpjrevâ/Cnptreva-Solicilacao.asp 2t2



27103t2018 Secretáíia de Estado da Fazenda de Santa Catarina

{ 7ç1Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral I

Contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à
Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

w
ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CAOASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

22,992,632000t.tí
coÍúpRovaNTE DE tNscRlçÃo ESTaDUAL E

OE SITUAÇAO CADASÍRÂL
Idci, Aliúde{b cfr ICMS

3í/08120í5

lNscRrÇÁo ESTADUAL

257.722.EE2

NOME EMPRÉSARIAL

JHONATAN BAGATOLI f,IE

TíÍuLo Do ESTaBELEctMENTo (NoME D€ FAJtÍAsla)

JHONATA BAGAÍOLI ME

CóüGO E OESCRIç-ÁO OA ATTUoÁDE ECONÔMICÁ PRINCIPAL

4757100 - Comárclo varoilsta ospeciallzado ds pqçes 9 acagsórios parã aparelhos eletrooletÍônicos para uso doméstico,
êxcêto lnloÍmática I comu

cÓoco E oEscRtçÁo oas aTtvloao€s EcrNÔMtcas sEcuNDÁRhs
iÍ789005 - comórclo varejlstâ de p,odutos sanernlg! domislanltários
,1649.10í - Comórclo âtacadlsta de equlpÊmenlo! glátricoa de uso pesloal ê domó3tico
466í300 - Comáíclo atacadlsta ds máqulnas, aparglhos q equlpamontos pa.a uso agÍopecuárlo; pâíês ê poças
4663000 - ComóÍclo atacadbta ds máqulnas ê qquipamontos pàra uso lndu3tdãl; partos g p€ças
4741500 - Comé,clo vaÍeji3tâ de tlntá§ e matêíâ13 para plntura
4742300. Comérclo varsjista do matotlal olétrico
,l7il3í00. Comérclo vaÍsjista de yidros
474400'l . Comérclo vaÍeiista dô lôrÍagens ê feEamontas
4744003. Comérclo vareiista dê materl.ls hidráullcos
4744005 . Comórclo va,erista de matsrlab do consttuçÉo não ospeclllcádos anterloÍmonte
47,1,t099 - Comórclo varêii3tâ de matoÍials do constÍução €m goral
475í201 . CoÍnórclo varorlsta ospeciallzado do equlpamontoE e suprtmentos de lnÍo.mátlca
4752í00. Comérclo varejista especlallzado de equlpamonlos de telsÍonla a comunicâção
,t753900 - Comérclo varejista espêclallzado de olotrodomóstlcos e equlpamentos de áudio e vidêo
/t75,170í - Comérclo varsjiata de móvol3
,175,1702 - Comé.clo vaÍeiista do aÍtlgos de colchoaria
4755501 . comórclo vaÍqlistá dê têcldos
,1755503. Comárclo vaÍsiistá do artigos do cama, mesa e banho
,1756300. Comórclo vaaorlsta ospeciallzado de instrumentos musicâis e acessódos
,1759E0í . Comórclo varêilsta de artigos do tapqçarlâ, coÍllnas o poÉlanas
,1759899 - Comérclo vareiista de outrog ertlgos d€ uso possoal ê domóstico não ospeciÍicados antsdollngnto
476í001 - Comérclo vareiista de livÍos
476í002 . Comérclo vareji6la de jomâls e têvlstas
,1761003 - Comérclo varejista da aÍtlgos do pâpslaria
4762800 . Comérclo yarsjistâ d€ discos, CDs, DVD§ ê Íltâs
4763601 . Comé,clo yarejista d. brinqugdos g aílgos Íacrlallvos
4763602. ComáÍclo varejlsta do artig03 ospoÉivos
4763603. ComáÍclo yarellsta do biciclotâs s triclclos; peças I acessórlog
4772500. Comó,clo vaÍellsta do cosmátlcos, produtos ds peÍíumaria I dq higiqng pgssoal
4773300. Comérclo vaÍejlslâ do aÉigos médicoe r ortopédlcos
478í,000. Comérclo vareilstà do artigos do vestuá.lo e ãcsssórios
478220í . ComóÍclo vareibt do calçrdos
33í4707. iranutonção e roparâção ds máquinas ê apaÍelhos ds reíriggÍaçáo e vgntlhçâo paÍa uso industÍial s comorclal
,í642701 . Comó,clo atacadbtâ de a os do vsstuárlo e acqssórios €rceto lonais I dq uran

:oNTRTBUtNÍE cREoENcra@/DrspENsAm A EMtÍrR os sEGUl|{TEs DocuMENTos ELEÍRôNtcos
. Crodsnclado a Emlti. Nota Flsc6l ElotÍônica - NFe a partir de 3í/0t/2015

cóorco € oEscRrÇio oa NÂÍuREzÀ JURíuca

2í3s - E PREsÁRro (rNotvtouaL)

LOGFÁOOURO

AVENIDA JUSCELINO K DE OLIVEIRA
NUi!ERO
,t17

COMPLEMENÍO

SALA 02

CEP

E9í90-000
aAIRRO/DISTRITO

SEÍtIINARIO TAró sc

SITUAÇÁO CADÁSTRAL

ATM do6ds 3t/0E/2015

htlps J/tÍibutaíio.seí sc.gov.brltax. N ET/tax.net.cadastro/res ult_s itcad. a spx?dat=0553'l 0 1t2



27à3t2018 Secrelaria de Estado da Fazenda c,e Santa Câtaína

Modelo aprovado pela Portaria SEF no 375, de 2610812003.
Emitido em 2710312018 í7:53:'10 (data e hora de BÍasilia).

742

htlps://tÍibutaÍio.seÍsc.gov br^ax.NET^ax.net.cadastro/result_silcad.aspx?dat=055310



tet 7ç3'Sistema Nacional de Rsgisuo ds Empresas Mercanüs - SINREM
SECRETÁRh DE ESTADO DO DESENV. ECONôMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDAO SIMPLIFICADA Pásina 1 de 1

CeÍtificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sáo vigentes
na data da sua expedição.

Objsto Socl.l
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZÂDO
ARTIGOS DE PAPELARIA: ARTIGOS DO
DE HIGIENE PESSOÂL| FERRAGENS E

ELÉTRICoi MÓVEIS, PROOUTOS SAN
vl0EOi EQUIPAMENTOS OE TE
VIDROSiINSTRUMENTOS MUS AIS

TIGOS MÉDICOS E OR

EcREATlvos; OISCO, C0S.
INDUSTRIAIS; UTENSÍUOS
VENTILAÇÀO PARA USO IN

USO AGROPECUÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA
PARA USO INDUSTRIAL| PÀBT

OEP E ACES
to GO

TÉRIAI
N

E

E

AS E TRIC OSE
OUIPAMENTOS,

c D

Florianópolis - SC. quarta-Íeira. 21 de maÍÇo de 2018

HENRY GOY PETRY NETO
SF'FIFTÁRIN í!FFIÀI

Cstrig. ' Àutorldàde Cdri6c.dor.

EU,

Coníeri e assino

OoqJmento Assinado O€nahentê 21103/201 8
Junta Comêrcral de Santa CatannaPreridência da Rêpública

Gsa Civil
Medidâ Píovisória No 2.200-2,

de 24 deagosto de 2001.

CNPJ: 83.565 648.0001-32

lioma Empre3arlal
JHONATÀN EAGATOLI
l{itur€:aJuridlcâ: EMPRESÁR|O

liúm.?o d. ld.nüfc.çáo do R.gl.t o dê
Empr!... . NIRE (Sodo)

42 1 0445300-6

CI{PJ

22.992.63i,0001-11 o4loano15

Oeta d. Aíquavarnênto do
Ato ConrtíúiYo

D.tr d€ lnício

04t0812015

End..eço Complrlo (Logrâdouro, No. comol.mênto, B.l.Ío, Cidad., UF,

ÂVENIDA JUSCÊLINO K OE OLIVEIRA. 117.SALÁ 02, SEMINARIO, TAIÔ.

E

APARELHOS

MÂTERIÀI

COLCH
PEÇAS

s

CA
STR

OE INF

USO PE

ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO;
OS, PRODUTOS OE PERFUMARIA E

TERIAIS HIDRÁULICOSi MÁTERIAL
EQUIPÀMENTOS DE AUDIO E

REVISTAi LIVROSi TECIOOS,
TAPEçARIA E PERSIANAS;
BRINOUEDOS E ARTIGOS
EQUIPAMENÍOS PARA USO

DE REFRIGERÁÇÁO E

E EOUIPAMENÍOS PARA
E DOMÉSTICO

E EOUIPAMENTOS

nc 12312006)

C.ptLl: R5 100.000,00

(CEM MIL REAIS)

Its uaçáo
oR Ttvo1569Oala 0,1-/OA,2O1

Alo: ENOUAo

Evênto(s):

ENOUAORAMEN

E

Nom. do EmprE.àílo

JHONATAN BÂGATO

.n6dtd 05.

E.t2d c LSO

I

PâÍa vêflícár a aulênücidade actss€ www-jucesc.sc.gov.br
ê inÍoím8 o númêÍo 035374/201&Ol nâ consulla d6 píocêssos & Você deve instâlâro c€íiÍicádo dâ JUCESC

www.juce§c sc gov brlcerli!5câdo

ITÀRIOSj
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P'DEP JUDI CIÁF,]O
JUST]ÇÀ DO 'IRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: JHONÀTÀN BAGAToLI - ME

(MATRIz E FILIÀIS) CNP,J: 22.992.632/00Or-7t
certidão n" : 140831551-/20]-7
Expedição: 28/Ll-/20L7 , às 11:50:27
Validade: 26/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, conEados da data
de sua expedição.

Certifica-se que !rEONÀrÀN BÀGÀTOLI - I'í E
(MÀTRrz E FrLrÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o n'

22.992.632loOO1-11, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional- de Devedores
TrabalhisEas.
Certidão emítída com base no art - 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.44o, de 7 de julho de 2011-, e

na ResoluÇão Administrativa n' l47o/zoff do Tríbuna1 superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados conscanEes desta certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aEualizados até 2 (dois) dias
anEeriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a cert.idão atesta a empresa em relação
a todos os seus es tabelec imenEos , agências ou f il-iais.
A aceitação desEa cerEidão condiciona-se à verificação de sua
auEenEicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InterneE (http: / /wwvt. tst.. jus.br)
Certidão emiEida gratsuitamente.

INFORMÀçÃO IMPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à idenEificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .TustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecÍdas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl,usive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimenEos deCerminados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mj-nistérto PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dú! r:r.1., É sugesta.:i. cr-,lirtsl:.-r::..r



JB ELETRO /íc

AO MUNICiPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

ANEXO 06

DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES
PREGAO ELETRONICO NO 13/20í8

JHONATAN BAGATOLI ME, CNPJ/MF N"22.992.63210001-1 í, sediada, Av.
Juscelino K. de Oliveira, n"117 - Sala 02, Bairro Seminário, Taió - SC, Declaro
que não possuÍmos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de
27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

TAIO SC, 04 DE ABRIL DE 2018

h

iic : ''i-
i \ 1tr-r'

Avenida Juscelino Kubischec, 117, Seminário, Taió, SC, CEP 89190{00
CNPJ: 22.992.632/@01-11 l.Ê 2s7.722.882, ÍeleÍone (47) 8406-7947

BANCO DO BRASIL: Agência: 0809-5 Conta CoÍrente2L706-9
E-mail: ibeletroOl@qmail.com



AO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

ANEXO 04

JB ELETRO

DECL-ARAçÃO DE IDONEIDADE
PREGAO ELETRONICO NO 13/20í8

/ib

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 13/2018,
instaurado por este município, que náo estamos impedidos de licitar ou
contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

TAIÓ SC, 04 DE ABRIL DE 20í 8

i PF r:)rt f.-., ,

RG _íotl .'
t.\lyp,,..

Avenida Juscelino Kubischec, 117, Seminário, Taió, SC, CEP 89190-0fl)
cNpJ: 22.992.632/000r-11 l.E 257.722.882, Íelefone (47) 8406-7947

BANCO DO BRASIL: Agência: 08Gr-5 Conta Corrente:21706-9
E-mail: ibeletrool(aemail.com



JB ELETRO
7 !í7

AO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE]NEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGAO ELETRONICO N" 13/20í8

JHONATAN BAGATOLI ME, CNPJ/MF No 22.992.63280001-11, sediada Av.
Juscelino K. de Oliveira, n"117 - Sala 02, Bairro Seminário, Taió- SC, declara,
sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

TAIO SC, 04 DE ABRIL DE 2018

IlOICII ts(l
-PI tlls 61rj llLr ll

RC 5.r) l: -|l

Avenida Juscelino Kubischec, 117, Seminário, Taió, SC, CEP 89190{00
cNP tt 22.992.632/0001-11 t.E 257.722.8a2, Telefone (47) 8406-7947

BANCO DO BRASI[: Agência: 0809-5 Conta Corrente:21706-9
E-mail: ibeletro0l@email.com



AO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA _ PR

ANEXO 07

JB ELETRO

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
PREGAO ELETRONICO N' 13/20í8

l-t 7çs

JHONATAN BAGATOLI ME, inscrita no CNPJ sob o no22.992.63210001-27,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) JHONATAN BAGATOLI,
portador (a) da Carteira de ldentidade no 5.012.322 e do CPF no 078.670.219-
22, DECLARA, para efeito de participaçáo no processo licitatório PREGÃO
ELETRÔNICO No 13/2018, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o
terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário,
de direçâo e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara.

TAIÓ SC, 04 DE ABRIL DE 2018

ul
,i-3
lJ : r'll ll:

t Bololo
tr'?U llo-ll

Avenida Juscelino Kubischec, 1U, Seminário, Taió, SC, CEP 89190-O(x)
CNPJ: 22.992.632/0001-11 l.E 257.722.882,re|efone (47) 8406-7947

BANCO DO BRASI[: Atência: 0809-5 Conta CoÍrente:21706-9
E-mail: ibeletro0l.@email.com



27t03t2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Taió

7275767
r-1.- 7{s

GERT!DÃO
FALÊNCIA, coNcoRDATA E REcUpERAçÃo JUDtcTAL

âERT1DÁO N.: 5201286 FOLHA: í/í

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de infoÍmática do Poder Judiciário do Estado de Santa
CataÍina da Comarca de Taió, com distribuiÉo anteÍior à data de 26/03/2018, veÍificou-se NADA CONSTAR em
nome dê:

JHONÂTAN BÂGATOLI ME, portadordo CNPJ: 22.992.632000í.íí

OBSERVAÇÓES:

a) para a emissáo desta certidáo, foram considerados os normativos do Conselho Nacionalde Justiça;

b) os dados informados sáo de responsabilidade do solicitante e devem ser conêridos pelo interessado e/ou
destinatário,

c)aautenticidadedestedocumentopoderáserconfirmadanoêndereçoeletrônicohttp;/,vww.tjsc.jus.brlportal,opÇáo
Certidóes/Coníerência de CeÍtidáo;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrangê os feitos em andamento do Foro Central, EduaÍdo Luz, Norte da
llha, Fórum Banúrio e Distrital do Continente;

e) certidáo é expedida em consonância com a Lei no 11.10'1/2005, com a inclusão das classes êxtrajudiciais: í28 -
RecuperaÉo Enrajudicial e 20331 - HomologaÉo de RecuperaÉo ExtÍajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta cêrtidâo foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Taió, terça-feira, 27 de maÍço de 2018

7275767
PEDIDO N': ff1ililllil[[
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REFEITURA MUNICIPAL
701

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNA

RESULTADO DE LICITAçÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO í312018 - SRP

A Comissão de Pregeo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia 0410412018, no Setor de Licitações da Prefeitura Munrcipal de

Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçóes) da Bolsa de

Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, realizou-se o julgamento da proposta apresentada

no Pregão Eletrônico no 13/20í8, que tem por objeto aquisição de equipamentos hospitalares,

equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde. Credenciaram-se para o pregão 52 (cinquenta e duas) empresas.

Após a etapa de lances o pregoeiro declarou como vencedoras as seguintes

empresas: VS COSTA E CIA LTDA, CNPJ n' 05.286.960/0001-83, num valor de R$ í.851,00

(um mit, oitocentos e cinquenta e um reais), CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE

LTDA, CNPJ n" 07.626.77610001-60, num valor de R$ 12.í84,36 (doze mil cento e oitenta e

quatro reais e trinta e seis centavos), GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MOVEIS LTDA

ME, CNPJ n' 14.643.102/0001-30, num valor de R$ 1.387,67 (um mil trezentos e oitenta e sete

reais e sessenta e sete centavos), WAM LICITAÇOES LTDA ME, CNPJ n" 20.973.477 tOOOl-6O,

num valor de R$ 2.074,49 (dois mil, setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), JS

SIMOES EIRELI ME, CNPJ n" 26.98í .059/0001-00, num valor de R$ 6.797,94 (seis mil,

setecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), MUNDI EQUIPAMENTOS MEOICOS

ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME, CNPJ n' 20.371.330/0001-09, num valor

de R$ 10.327,99 (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos),

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ n' 00.802.002/0001-02, num

valor de R$ 3.í34,84 (três mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), DS

MÉD|CA O|STRIBU|DORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n' í4.720.688/0001-99, num valor de R$

6.í64,00 (seis mil, cento e sessenta e quatro reais), AGNUS COMERCIO DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS, CNPJ n' 14.676.091/0001-94, num valor de R§ 920,00 (novecentos e vinte

reais), VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ no

03.800.4771000í -40, num valor de R$ 47.999,84 (quarenta e sele mil, novecentos e noventa e

nove reais e oitenta e quatro centavos), OUOMEO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

LTDA - EPP, CNPJ no 82.387 .22610001-51, num valor de R§ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e

cinquenta reais), STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, CNPJ no 07.81 1283/0001-

09, num valor de R$ 2.í6í,40 (dois mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos),

CIRURGICA OURO VERDE . COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EPP, CNPJ N"

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, }< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.

Paraná - .E - E-mails licitacao@nsb. pr.gov.br - wwrv.nsb.or.qov.br



REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
75?

ES'IADO DO PARANÁ

14.308.899/0001-í 9, num valor de R$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais), LAM BRASIL

EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIREL| - ME, CNPJ n. 29.084.765/0001-39, num valor de Rg

850,00 (oitocentos e cinquenla reais), VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL ElREL|, CNPJ

no 22.392.04510001-91, num valor de R$ 1.615,00 (um mil, seiscentos e quinze reais),

JHONATAN BAGATOLI ME, CNPJ no 22.992.63210001-í'1, num valor de R$ 5.889,60 (cinco

mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), FABIANO LERIN MILKIEVICZ -
EPP, CNPJ no 28.036.951/000í -30, num valor de R$ 8.140,00 (oito mil, cento e quarênta reais),

L & L MERCANTIL EIRELI ME, CNPJ no 26.587.41410001-52, num valor de R$ 6.286,00 (seis

mil, duzentos e oitenta e seis reais), FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA,

CNPJ no 05.669.358/0001-25, num valor de R$ í.429,00 (um mil, quatrocentos e vinte e nove

reais), e MARILICE KEIL, CNPJ n" 27.075.106/0001-00, num valor de R$'1.400,00 (um mil e

quatrocentos reais), conforme ata, relatórios e documentos anexos.

As empresas vencedoras enviaram os documentos relativos à habilitação via

correio, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declaradas habilitadas.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se as

empresas habilitadas não estão declaradas inidôneas para participar de certame licitatório,

conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento JurÍdico para obter o parecer, e após

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 1710412018

Elain Cristina L d s Santos

e Licita S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná- E -E-mails licitacao@lsb=pr.qov.br - wrvrv. n s b.plgetlbI

il
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Nome, Ràzão Soclâl ou
||ome F.ntâsià:

psrãrnmõlãi

laóeôa) 
---'

Portal da Transpârênctâ - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Inicio » CEtS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

?53

O Cadastro Nadonal de Empresas In dóneôs e Suspensàs (CÉlS) é um banco de rníormôções màntdo pêla Contrôlàdora-Gêrâl da Unrão q!e têm como oblet'vo consoldàr a
rêlôçãÔ das empresas e pessoas fisicas que soÍreram sônções das quars dê.ôrra.omo eferrô restrição ôo direrto de pancipãr em r'.rràçõês ôu de .erebràr.ôntrarôs côm a
Admin straçáo Públ ca. Sàrba óars

Quàntidàdê d€ registro5 encôhtrã.los: 0 Dãtà: r7104/2018 08r22i31

l{áo Íor.m êncont..doi regirt.os quê âten.lâm .ô segulnte critério dê bu*à

CNPI/CPF: 05286960000181

Páglnà 1/l
ATENÇÃO

Inndàdes quê às oresraram, não podendo à unrão sêr responsôbrlizâdà pêla ver..rdadê ê/ou àlGnnodôdê de tars infômàções nêm pelos êventuêis dànos dr.êtos o! rnd retos
que delas íesultem .ausados a ter.erros.

' Designaçãô dô apênêdô, conÍomê lnrormado pelo órgáo san.ronador (publcação nô DoU; dôdô5 consrântes de ofí.rô, et.-)

-- Conslarou sê qle o nome nformado pelo ór9ãô san.rônadôr drverqe s1gnrírcaívamênte do constônte do cadastro da Recerrã Federal, .onsrderândo-se o CPFlcNPl
rôfôrmados. ô nome constahre do cadastrô da Recettà Fedêràl podê ser venn.ado clrGndo-se sobrê o rêspectvo rêgrstro Â drvergê..r4 pôde rndrcar àpenês úmà àlte.ação no

nômê do sân.lônàdo ou uma 
'nconsrsrêncrâ 

dôs dôdor rnfoÍmados- Ma!r rnÍormôçóes podem ser obt das J!^to ao ór9ão sánc'ôiàdor.

..- Não sáo êm tidas cêrtrdões negahvas dô CEIS. Íêndo em vr5ra que o Cadastro permrte .onsulta púôli.à e em têmpo reà|, eventlals veriricaeôes de rêstrrção dô direitô de

contratar e lrcrtar com à admh straio Públrcn podem se. reah2adãs d retamente no Ponal da Tran5paré^oà.

http //www.poÍtalkansparencia.gov-br/cers?cpÍCnpi=05286960000183&nomê=&tipoSancêo= 111
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17tOAt2014 Câdastío lmpedidos Licllar e Contíatar

t \,1 lsl
TCEPR

(onsulta de lmpedidos de Iiritar

Pê3qúi.à Ihpêdido! d. Li.it.r

Tipo r,o.umento - Selecionaí - t l.JÚmero do.umento 05286960000183

Uome

atê

até

NINHUl'l ITIM INIONTRAD()I

PeríMo pubhcôção r de

Data de InÍ.lo lmped mentor de

Data cÊ Frrn Ínpêdimentor de

https //servrcos.tcê.pí.gov.br/lcepr/municipayaiUConsultâÍlmpêdidosweb.aspx 1t1
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26776000160

Ponal da Transparêncta - Cêdastro de Empíesas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http ://www.portaltransparencia. gov.br

InicLo » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

755

O Càdastro Naconãl de EmPresas Inidóneas e Suspensas (CEIS) é um banco de inrormàções mànhdo pela Conlroladoía-Ge.al dà Un áo que têm como oblêt yo .onsotdar ê
relação dàs empresâs ê pêssôas fiecas que soÍrêram snções dàs quàrs dêcorra como eÍeLto resrçâo âô d'reitô de partrcrpar em lcrtôçôes ou de celêbrar.ônrarôs com a
Admrnisraçào Públlcà. Sàrba mars

Nomê, Ràzão Súl.l ou
alofrc Fanta6ia:

Quantidâdê dc rêgiíros êí.ontràdo§: 0 Dàtã: 17104/2018 08:24i54

Náo foràm encoÀtràdos ,e9istro. qu. .têndãm ao 3êgsintê c.itério dê busc.:

CNPI/CPF: 07626776000160

Pásln. r/1
AÍENçÁO

\nhdadês que ôs prestaram, nào podendo à unrão ser responsàbrlrzada pêra veracidàde e/ou a!tênti.idôde de tôis infômações nem pêlos êvêntuars danos drreros ou rnd retos
que delas resukem câusados à terceiros.

' Desrgnação do aOenadô, .onforme rnformado pelo ór9áô sancronàdor (públlcação no DOU; dàdôs consbntes de Oííco, etc,)

" Constatou-se q!ê ô nômê .formôdô pêlo órqào sncronàdo. diverge srgn Í.ôtrvàmêntê dô.ônstante dô.adastrô dâ Re.êrtâ Fêõeral, .onsrderândô-sê ô CPF/CNPI
rnformados- O noóe .ônstànte do cadastro da Receità Fêdêrôl pode sêr vêrificado clr.ôndo-sê sobre ô respê.nvo rêqrstÍo, a d verqén.rà pôde ind cêr àpenàs ,mà ãltêraçãô no
nôme do saníonadô ôr !mà inconsrstéôcrà dos dados rnfo.mados. üars rnfôrmações Dodem se. obtidas Junto ôo ó.9ào enciônador

'r1 Náo são emrndôs.eítidões nêqatrvas do CEIS. Tendo em vrstê que o Cldãltro pêrmrte consultà púbri.à ê êm tempo real, eventuare veíificações de restíçào do dlreitô de

contratar e |crtar com a admrnrstraçào Púb[ca podem ser realrràdàs dr.etàmênte no Portàl dà Trànsparéncra.

http://www portaltranspâíência.gov.br/cers?cpfcnpj=07626776000160&nome=&tipoSancao= 111



17t04t2014 Cadasko lmpêdrdos Licitar e Contíalar

756

TCEPR

[onsulta de lmpedidosde Licitar

P.squirà Idpêdido. de li(itàr

Ti@do€umento.Selecionar.'NúmerodÚ!menloo.1676-17fioolfi

NooÉ

Período pubhcação : dÉ

Data de Inícro ImpedLmentor de

Datà de Frm ImpedrmÊnto: de

até

até

até

NINHUll IIEM INIONTRADOI

httpsr//seNicos.tce.pr.gov.brltcepr/municipâUaiUConsultâÍlmpedrdosweb.asPx
1t1
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3102@130

Poíal da TÍanspâÍência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspênsas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

InicLo » CEIS

cÂDAsrRo NACToNAL DE EMPRESAS rNrDô EAs E suspENsas (cErs)

l'! ?5?

O cadastro Naoonal de EmpÍesas h dônêas e suspenes (cEIs) é um ban.o de rnrormaçôes màntido pela Controladonã-Geral da Unrãô quê tem como obletrvô consô|dar a
relaçáô das empresas e pessoôs físicôt que sofreràm sanções das qlais dftôrra coho êfêrto restrição ao drrêrto de partrcipa. eh trciraçôes ôú de .etebrar conrraros com ô
Administração Púb|câ. Sarba mars

' Desrgnação do apenado, conÍorme rhformado pelo ór9ão sancronâdor (pub|cação no DOUj dados constantes de Oficio, erc.)

Nohe, Ràz5o Socl.lou
ilon. rântâslâ:

Quântidad€ .l...glsr.os encontr.dor: 0 Datà: 17l04l20r4 0a:25.41

xão foram êncontràdo3 rêgi5t.os qsê âtê^d.rn óo sêguintê c.itério dê hús..

CNPI/CPF: 1464110200r30

Pá91À. r/r
ÀTENçÃo

enndades q!e às prestàrãm, não podendo a Uniãô ser responsaàlrzada pelô veracdàde e/ou autenticidàde de ràrs rnfo.mêçõês nem pelos evêntuàis dà.ôs drrêtôs ô! ind r€to5
q!e delas resultem causados a têíce ros

" Constatou-se que ô nome rnformado pêlô ór9ãô sânconàdôr drvergê srgnúrcalvamêntê do constônte do cadastro da Recer!â Fede.al, consrderando-se ô CPF/CNPI
rnÍormados, O nome constantê do cadastro da Re.erta Federar podê sêr venÍcado clrcôndo'sê sôbre o rEp€ctvo regrstro- À drvergénc a pôde rndicar apenas uma alteração no
nomê do sãnoo.ado ou uma rncoorsténcLa dos dados rnÍormôdo. Hàrs hformações podem .er obndas lunto ao ór9ão sanoonador

contrataí ê |crtar com a administ.àção Públrca podêm ser rea|zâdas drctamente no Poíal dà Transpôrêôcra,

http://www.portaltransparencia.gov-br/cels?cpfCnpl= 14ü310200130&nomê=&tipoSancao= 111
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de [icitar

P..qui.. Ihp.didor dê Licitàr

Tipo documento - Selecionar - t NÚrnero do{umento 146.i110200110

I

l.lome

Perí,cdo publicaçào : de

Datâ de Início lmp€dimentoi de

DaLa de Fim Impedrmento: de

até

até

até

NINHUl,l ITEM TNCONTRADO!

hllgs'//sêívrcos.tce.pr.gov.br/tcêpí/munrcrpaUaiyConsultarlmpedidosweb-aspx 111
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TCEPR

Ionsulta de lmpedidos de Licitar

Pé.qui.à I np.dido5 d. Li.it.r

Tipo documento - Selecionar - ' NÚmero documÊnto 20973477000|60

Nomc

Pcríodo publicação I de

Data de Iní.io Impedimentoi cie

Data de Fim lmpêdLmentor de

até

até

até

NINHUM ITEt4 INCONIRADO!

hllps://servicos.tcê.pr.gov.bÍ/tcepr/munrcipaUêit/ConsúltarlmpedidosWêb aspx 1t1



17tO4t2018

5Ãõã-r ossoôor ú--"

Portal da TÍanspâÍência - Cadastro dê Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.brr

CADASTRO NACIONAL OE EMPRESAS INIDôNEÂS E SUSPENSAS (CEIS)

?EI

O Cadastro Nàcronalde Empresas Inidôneôs e Suspenes (CEIS) é !m bàn.o de rnroímações manhdo pela Contrôladonô-G€ral dÀ Unrão qu€ têm.omo ob)envo consol'dar à
relação das êmprê$s e pessôàs íin.às quê sôírerah eneôês das qúàrs d{oía.omo efeito re5rnçáô aô direlto dê participar em licitêçóes ou dê.elebrê. c
ÂdnrnEtrãçào Públ.ô, Sà ba màrs

Nomê, Ràrão So.ial ou
raome fôntasiô:

Quântidad. dê rêgistros en.ontrâ.|o3: 0 Dat t 17/04/2a18 08:27:42

Náo foram ên.ontrâdoÉ regl.trôs que âiehd.m ao sêguinte critériô de busa:

CNFI/CPFr 2694r0590001o0

Páglnà | I t
ATENÇÃo

enüdàdês que às prêstaràm, nào podêndo ó unrão ser .esponrb lrzadà pelô veràcidàde e/ou autenucrdade de tãrs rnÍormàções nem pelos eventuars danos drreros o! rndrretos
qle dêlas resultem causados a teí@ircs,

' Dêsiqnàção do apênado, conforme rnlormado pelo ór9ão sàn.lonador (publicação no OOLI. dados constàntes d€ OfÍ.io, etc.)

.. Constàto!-se qúe o nome rnformado pêlô ó.9ãô sancrônadôr drvêrgê srgh fcànvàmente do constànte do cadartro dà Recerta Federal, consrdêrandô-se o CPF|CNPI

info.màdos. O nome constànte do cadastro da Rêcertâ Fedêral pode ser ve.iÍicdo cliGndo-sê sobre o rêspectivo rêgistro. A d vêrgêncra pode rnd rar apenas umà artêração no

.ome do sancronôdo o! umô ncoôsrstêncra dôs dàdos lnformàdor. Mars rnÍormàçôes podem ser obtrdas Junto ao ór9ão sânoonôdor-

..i Não são emtrrdas cendõês nêqôrivàs do CEIS. Tendo em vrsta que ô Càdasúo pêrmtre @nsulta públicô e em tempo rêat, eventuàrs vení.4ções de reshçãô do d rê to de

coôtrôIar ê rrotar com a Âohrnrstràçàô Púb[o podem ser rêanzadas drretàmente no Portàl da Transpàrêncra.

hltp://www.portallÍansparencia.gov.br/cêis?cpÍCnpi=26981059000100&nomê=&tipoSancao= 1t1
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*
TCEPR

[onsulta de lmpedidos de ticitar

P..quisà !Dp.dido5 dê Licitàr

Trpo documento - Sêlêcionar - ' Núrnero documento 26981059000100

llonre

Período p!bhcaÉo i de

DàLa de Intro l,npcdimentor de

Data de Firn lmpedimentc: de

até

aré

áté

NINl|Ut'4 ITIlt INTONTRADO!

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUail/Consullarlmpedidosweb.aspx 111
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Fo37'33Oo()Or09

xom€, ià:áo Sôcial ou
Nomê Cà^tasia: ko

Portalda Tíânsparêncrâ - Cadastro dê Emprêsas Intdôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

caDAsrRo NActoNAL DE EMpRESÀs rNrDôlreas r suseer.ts,ls 1crts1

?63

O Cadàstro Nàoonàl dê Empresas Inrdônêàs e Suspênsas (CEI5) é !m banco de rnfoímaçôês manndo peta Cont.oradonà-c€rat da Unrào qúe tem .omo obler vo consotrdaí a
relação dôs êmprêsas e pessoãs Íisicas que sofrerôm sançõês dôs quàis decoía como eíeito rêskiçãô ao direito de pàrtiopar êm t.irâeóês ou dê celebràr .ônrratos com a
Admrhrstração Pública. Sàrba mars

Qu.ntidadê dê rêgistros encontr.dor: 0 Data: r7104/20I8 0A:24i08

táo loram ên.onEados regi.tros quê atêôdàm âo sêgulnté .ritério d. bu.cá

CNPI/CPFr 20371330000109

Pá9rn. r/r
ÂÍENçÁO

entrdadês qle as prestaram, nào pôdendo à Unrão sêr responsâbilrzada pela veracidàde e/ou autentiddÀde de târs hfomcções nem pêlô5 eventuars danos dr.êtos o! rnd rÉtos
que delas resúltem clsàdos â terceiros.

' Oes 9nôção do apenôdo, confo.me nÍormado pelo óíqão sancionado. (públi.âção nô OOUi dôdôs.onsrantes de Oficio, etc )

" Consratou-se qle o nome nrormàdo pêlo ór9ào encronàdor diverge sEnrír..üvàmêntê dô .onstante do côdasr.o da Recetô Feõe.al, consrderaído se o CPF/CNPI
rnlormadôs O nome constante do cadastro da Rêcerta Federal podê ser ver ícàdo .lr.ando-sê sob.e o respectrvo egisúo. Â divergêncra pode hdca.àpenàs umâ atterâção nô
nome do sancronado o! ma rnconsritêncrà dos dados rnformàdos. Mais inforoações podem ser ôbtidas junto âo órgão sâncronador.

',' Não são êmitidar ce.tidôes neqanvàs do CEIS. Íendo em vista que o Cadàstro permrte consúltà públ.â e êm teôpo reali eventuars venficações de resÍição do d íerto de
côntràtár ê lr.rtaÍ .om à Admrnrstraçào Púb[6 podem ser Íea,i2ôdàs drrêtamente ôo Portal dà T.ànsparéncrà.

http://www-portallrânsparencia.gov.br/cers?cpfCnpi=293713,0000, O9&nomê=&tipoSancao= 1t1
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»
TCEPR

Ionsulta de Impedidos de Licitar

Pê.qúir! Iôpêdido. d. ticitâr

Tlpo dooJmento - Selecionar -

llonre

Númerodo.urnento 20371130000109

ate

aLé

aré

Período publicnção ; dÊ

Data de Inkro lmpedimenlor de

Data de FiÍn IÍnp€drmento: de

NTNHUI4 II[l',l INCONTRADO!

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municrpaUaiyConsultarlmpêdidosweb aspx 1t1
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xome, R.záo So.lãl ou
Nom. Fàntàaià:

Portalda TranspâÍência - Cadâslro dê Empresas lnidôneas e Suspênsas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPEÍ{SAS (CEIS)

765

O Cadastro Nacronôl dê Empresas Inrdôneas e Suspensas (CEI5) é um bônco dê rníormaçóes mantrdo pela Cont.oladoíà-G.ral da unrão que têô.omo oblêuvo.onsorrdôí a
.elâção dàs êmprêsas ê pessoas Íisicas qle 5oÍêram enções dàs quars dêcoÍa coFo ete to rêstrição aô drertô de partropôr em Ictações ou dê celeb.ar conrrarôs côm ã

^dmrnrstÍàçãô 
Púbhca. Saiba mars

a2

Quantidad. d. rêga.tros encontr.dos: 0 OàtÀ, r7/O4/2O1,4 OA:28:3J

Náo Ío.àm €ncoôtràdos .êqistros quê .têÁdãm ao sêguintê critério dê bus.à:

CNPI/CPf : 00802002000r02

Páglnà 1/1
AÍENÇÃO

êntidades qle ôs prêstaràm, não podendo à Uniáo ser responsàbrlrzada pela vêracdàde ê/oú autenticidâde dê tàrs infomaçõês nêm pêlos êventuàis danoe dr.êtôs ôú ind retos
que delas resultem câúsâdos à terceiros.

'OesiqnàCãô do apenado, confo.me inro.mado pelo órgão sancronador (pub|cação no DOUj dâdôs constantes d€ Oícrô, etc,)

r. Constatou-se que o nôme rnformadô pêro órqãô endonàdor divêrge slqnrícaívamentê do consGnte do cadastro da Recerta Federal, consLderandô'se o CPF/CNPI
rnformados. O nomê .ônsranrê dô .âdôtrro dà Recêita Fedêral pode ser verificado cliGndo-se sobre o .especlvo regrstro. À drvêrgênc a pôde rndtcar apenãs umô àlreÉçãô no

nomê do sancrcnado ou uma rn.onsr.têncià dos dados hÍormados. Ma,s ,nformaçôes podêm ser obrdas )unto ao ór9ão sanoonador.

..- Não são emrr das ceírdôês negêtivas do CE15 Íêndo eh vrsta qúe ô Cadâstrô permrre consultà públ ca e em tempo reã|, eventuars vêrficaçóes de resúrçãô dô d Íêrtô de

conkatar e [crtôr .om a Administ.êçâo pÚblrc? pôdem ser reôlLzàdas drrêtamente no PoÍtàl dô ÍrànspaÍéncrô.

hltp://wwuportaltranspâÍênciâ.gov.br/cers?cpfCnpj=00802002000102&nome=&tipoSancao= 111
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,.l? ?66

# TCEPR t

[onsulta de lmpedidos de licitar

P..quisà lDp.dido. dê Licitàr

Tipo do{umento - SelêcionaÍ - v NarmeÍo documento 00802002000102

Nonle

ate

até

aré

NINllUl'1 ITEl,,t IN(()NTRADO!

Pcríodo p!bhcaçáo : de

Data de Iní.ro lmped mento de

Oata de F m lrnpedimento: de

https://servicos.lce pr.gov.brltcêpr/municipayail/Consullaílmpedidosweb âspx 1t1



17t04t201A Portal dâ Íransparência - Câdastro de EmpÍêsas lnidôneas e Suspênsâs

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Inicro » CEIS

caDAsrRo NACToNAL DE EMpRESAS rNrDôNEAs E suspENsas (cErs)

| 47206B8ooor 99

iohê, R.z5o so.l.l ôu
taoúê Fàntasiât

. oesrqnação do apenado, co^forme nÍormado pêlô ór9ãô sancrônâdor (publlcação no ÔOUi dados constôntes de Ofícro, etc )

i67

O Cadastro Nac,onaldê Empresas InÉôneas e SusPensas (CEIS) é um bãnó de rnfoímaçõês mantido pêlà Controlado.a-Geral da Unrâo que rem como ôblervô.ônsotrdaí a
reração dôs êmprêsas ê pêssôas ísrcas que soÍreram *nçõês dôs qúais dsorra.omo êferro rêstnção ao drre(o de participa. em tr.Lrêçõês ô! dê cetebràr.onrrôros com d
Âdmrnrstrâção Públlcà. Sà ba mars

lóú;;;t ' -

Quantidàdc dc rêgistros êncontrà.|o.: 0 D.t : l710!/20I8 08:29:07

Não foràm encontràdG registros qu. àlênd.h ao 5êguintê critério dê busl

cNPl/cPF: 14720688000199

Páslnâ 1/l

^TENÇÃo

que delàs rêsultem càusôdos ô tercêiror.

.' Consraro!-se qle ô nômê Lôfo.madô pelo órqão $ndonado. drveíqe sqnrírcanvàmente dô consGnte do càdasúo dà Rêceb rederal, co^srde.àndo-sê o CPF/CNPI
rôíormados. O noôe.ôn*ânte do .adôrÍo dà Rêcêita Fedêràl podê ser verin.ado clrcàãdo-sê sobÍe o resp€.tivo .êgist.o. A dive.gênoa podê indrcàr apenàs uma alte.açào no
ôome do sâncronado ôu umâ rnconsrstêôcrà dos dador rnfomados. Môrs rnformaçóes podem ser obtdãs lúnto ào órqâo sêncDnador.

..- Não são emrtrdas .en:idõês neqàtivàs do CEIS. Têndo em vr5ta quê o Cadast.o permrte consulta pública e êm rêmpo reô1, eventuàrs veflncaçõe5 de reslrçãô dô drre to de
contrôtar e lrcitar com â adhrnrstraçào Púb[ca pôdem seí reali2âdàs drretàmente no Portal dã ÍÍà.spàréncra.

htlpr^r,/wwportâltransparencia.gov.br/ceis?cpíCnPi= 14720688000199&ôome=&lipoSancao= 1t1
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TCEPR

Ionsulta de lmpedidos de Ikitar

sê.qui.i lm pe.li.lo. dê Li.it.r

Tipi documento - Selecroner - t NÚmeÍo do.umento 147206880001S9

llonie

até

âte

NINHIIM ITEM EN(ONTRAI)O!

Período pubhcaçáo ' de

Data de Ini.ro lmp€dimento: de

Dala de Fim Impedirnentor de

hnpsr/servicls.tce.pr.gov.br/tcepí/municipaUarUConsultarlmpedadosWeb aspx 111

Í = 1



171O4t2018 Porlâl da Transparência - Câdâstro de Empresas lnidônêas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

CADASTRO NACIONAL DE EMPRCSAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

None, Rà2ão Soclâl ou
Nome F.nr.sia: ió@oôar)

769

O Cadãstro Nàcronàl de Emprêsas rnrdônêas e Suspensas (CEIS) é úm banco dê rnformações manhdo pelà Controradonô-Gêral dô ljnrào que tem .ômo ôbler vo .ônsor dar a
relaçãô das emprêsas e pessoas físicas que soÍreràm sançóes dàs quars dêcoía como êfêito rest.ição aô dtrêr!ô dê parnopar êm licitaçôes oú de celeb.ar contratos.om a
admrn «ração Públca. Sarba hars

Quàntidâ.1€ de reglsúos.ncontràdo!: 0 Dàtà: 17104/2018 08:29i12

Náo íorâ.h êncontrldos regi.tros qúê âtêndàm ào segulnte crité.io de buscô

CNPI/CPFr r467609r00o194

Páslnâ I /,.
ATENÇÃO

enridades q!e as prestaram, nãô podêndô â Uniãô ser responebilizôdâ pêlà veràcidâde ê/ou autênticrdadê de tars informaç&s nêm pelos êventuàrs dônos diretos ou rôdr.êtos
que delas resulteh causàdos à teÍce ros.

- De'qnàçãô do ap.nado, contome hformado pêlo ór9ãô sanoônador (pub|caçãô no oOU; dadôs conslantes d€ Ôficro, êtc.)

"i Constatou-sê que o nome rnformado pelô ór9ão san.ônadôr drvêrgê srqnrÍicàt vamentê do cônstante do càdàstro dà Rêcêita Federal. conside.a.do-se o CPFlcNP.l

inrormados, O .ome consranre do cadastro da Re.ertô Federal pode ser verifi.àdo clicôndo-se sobre o .espê.uvo .êqirtro A divergência pode indrcar apenas umô alteraçãô nô
nome do sànoonado ou uma rôconsrsténcra dos dàdôs rnfôrmados. Ma,s rnformôçóes podem rer ohídas l!nto ão órgâo saôconador.

... Não sáo emiudas cenrdões ôeganvàs dô CEIS Tendo em vista que o Cadastro permrtê consulta públrc e em tempo rêal, eventuars veincaçôês de rêstr ção do dreLto de

contrâtar e [crtar com ô admrn stÊÉo Públrc podem ser reôl radas d r€tamente no Podàl da Írànsparêndà.

http://www.porlaltranspârencia.gov-bí/ceis?cpÍCnpj= 14676091000194&nome=&tiposancao= 1t1
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de ticitar

Pê5qui.à Impêdidô. dê Li.itàr

Tipo documento - Selecionaí, t NúíneÍo documenlo 1467609IOOOt9.1

l,lome

Período publrcàção : d€

Data de lnícro lmp€drmento: de

Dara de Fim Imped mento: de

ate

ate

âté

NINl|Ulií ITEM TNC()NTRADO!
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de ticitar

P.iqui3à Impêdido. d. li.itàr

Trpo d(rumefto - Selecionar - ' NúÍnero d(rumentÔ 03800477000i.10

tJonre

Período publrcnçáo : de

Data dê Ini.io Impedimenio: dc

DaLà ie Frm Impedimenro: de

ate

ate

aié

NINHU}'{ ITE},! EN(ONTRADO!
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17t04t2018

tlomê, Ra2áo So.ial ou
t{oúê Éàôt .i.:

Portâl da Trânsparêncta - Cadastro de Empresas lnrdôneas ê Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www-portaltransparencia.gov.b(.

CADASTRO NÂCIONAL DE EMPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

51

?73

O CadÀstro Naoonal de Emprêsôs Iôrdôôêas e Suspên$s (CEIS) é !m bancô dê rnlôrmações manhdo pelà Controladoía-Geral da Un ão que têm .omô ôbler vô .onsor dar a
relação das ênpÍesas e pêtsoôr fisi.a5 qc sôÍreràm sançóês das quair decora como efe tô restrção ao drrerro de participar êm llcitôçõês ou dê celeb.ar coôlratôs .om ã
adm nrstração PúbIca 5a'ba màrs

Ioe.-."D-

Qu.ntidàdê dc rêgist.os êícontrados: 0 Dôtà: 17l04l2018 08:10:36

Náo Ío.àm Gncontrôdor .egirtro. qu. âtend.h ao .ê9sintê c.itério dc bus

C PIlCPF:42187226000I51

Página 1/l
ÁÍENEÃO

êntidôdês que as prestaram, .ào podendo à União sêr rêsponsabilizada pelà ve.êcidade ê/ou a!tênticrdadê de tais nformaçóes nem pelôs eventúars danôs drre!ôs ou rndrreto5
quê delas resultem causados à tercêims.

' Oes gnação do apenadô, côôfo.me informôdo pelo órqão sancio.ador (publrcação no OOUj dados constantes de Ofícro, etc )

.- Cônstatou-sê quê o nôme rnfôÍmado pelo órqão enconàdor drverqe srgnúrcat vamentê do cônstante dô cadôstrô da Recertà Federàl, conerderando-se ô CPFlcNPl
inÍormados, O nome conslanre do cadasro da Rêceka Federal pode sêr venÍicado cl@ndo-sê sobre o respecovo regrstrô A drverqênc â pode indrcar apenas uma akeraçãô no

nome do enconado ou uma r.consrstênoa dôs dàdos informôdos. Môrs informações podem ser obÍdas t!nto ao ór9ào encionôdor.

ií. Nãô são .mrt das cenrdões nêgatlvas do CEIS Íendo em vista q!e o Cadastro permrre cô.suha públrcô e êm tempo reà|. eventuars venricaçóes de rêstnção do d reitô de

contrata. e [crlar côm a Ádmrnistração Pübnc? podem ser .eàlizàdas drretámente ôo Portal da Íranspôréôoa.

http://www-portâltransparência gov.br/ceisrcpÍCnpi=823672aUOOOrU1&nome=EtrpoSancao= 1t1
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t l?

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de ticitar

Pêrqui.à lmpêdidôr d. Li.it.r

Trpo drrumento - SelecionaÍ - t NÚmero c,o.lmenro 82t87226O00151

Nonle

PeÍíodo publicação I dc

Data dê Inícrc Impêdimcnto: de

Data Ce Frm lrirpedim€r,lo: de

ate

até

ãté

NENHUM ITil,,l TNIOI{IRAOO!

httpsr/servicos.lce-pr.gov.brllcepr/municipal/aiUConsullarlmpedidosweb aspx 1t1
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p;ãii7aàcnr'iniô

Portal da Transparênciâ - Cadastro de Empresâs lnrdôneas ê Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Inicrô » cElS

CADASTRO NÂCtONÂL DE EMPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

775

O Càdàstro Nàc,onàl de Empresàs In dôneas e Suspensàs (CEIS) é um bànco dê rnformàçõês mantdo pela controladonà-Geral dô Unrãô que tem como ohtetivô consol'óaí a
relàção dàs ehprêsas e pessoas íisicàs que sorreram sançôês das q!ars dêcô..à.omo êfeiro restrição ôo di.eito de pa.ticipa. eh lrc'taqões ou de .elebrar contrãrôs com a

Admrnrstraçâo Públrca, Sarba mars

Nôhê, Rà2áo Sociàl ou
Nômê f.6taÉia:

Quantid.d. dê rêqistros êncontrado.r 0 Dat.: 17104/2018 08;31 04

Náo foràm ên.oÀtrãdo. rê9istro5 qu. âtêndâô aô 
'êguinte 

.ritério dê bu36

C PrlCPf: 073r1283000109

Pá9lnÀ 1/r
ATENÇÂO

'entidadês q!e as prestaEm, não Oôdêndô à Uniáo sêr.esponsbrlrzada pelô ver.cdade e/ou autênncrdâde de tais rnfomôções nêm pelos eventuàrs danos drretos ou rndrrÉtôs
qle delas resultem causados a tercêiros.

" Dêsiqnação do ap€nado, .ônÍome infôrFado pelo órgão sanconador (publcaçãô ôo ool], dôdos constantes de oícro, etc.)

i" Consràtou-se que o nôme rnformado pelo ór9ão sân.ronadôr drvêrge srgnlÍcat vamente do constante do cadastrô dà Recerta Federal, consrdêrandô se o CPF/CNPI

inÍormàdos. O .ome constante do cadastro da RecêrLa Fêderal podê ser vêrifi.àdo cliondo-se sobre o rêspectrvô regrstro, A drvêrgêncra pode rnd car apenas úmà ôltêràçáo no

nome do sancronadô o! u mà nconsistêncra dor dâdos nformados, Mars r nformações podem ser obndas lunto ôo ó.9ão e ndonador.

'-- Não sãô emindas cenrdõês negativa5 do cEIs. Tendo em Msrà que ô cadastÍo peímrte @nsultô públrcà e êm tempo .êal, eventuàrs venl.ações de restrção do d re to dê

conkatar e [otar com a adminrstração PÚb[ca pôdem ser realrzadàs drretamentê no Portêl da ÍransPa.éncra.

http://www.portâltranspâíenciâ gov.br/cêis?cpfCnpl=OZg 1126,000', O9&nome=&tipoSancâo= 1r1
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??6

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de l-rcitar

P.squi.i Im rêÍlido. dê Ii.ltir

fipo documento - Selecionaí - t NÚmero documÊnto 078lf2B3OOO1O9

l.Jome

P.Ííodo pub[caçáo : de

Data dê Inícrô Impedrmento: de

Data de Fim Impedrmento. de

ate

ate

alé

NiNHUl'l ITE}.l ENIONTRADO!

https //servicos.tce.pr. gov.br/tcepr/munacipayail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx 111
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Ponal da Transpaíénciâ - Cadâstro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

caDAsrRo NAcroNÂL DE rupnesrs ttttoôtEAs E suspENsas (cErs)

177

O Càdâstro Nôôônal de Emprees Inrdóneas e Suspensas (CEIS) é !m ban.o dê rníorhaçõEs mantrdo pela Cont.oradonô-Ge.al dà U.rãô qu. têm.omô obt€Lvo.onsol'dar a
.êlação dàs êmp.êes ê pêssoâs fisrGs quê sofrerôm rnçõês das quais deoÍa como efêito restnção aô drrerro dê paírcrpar em lrcrtôçóes ou dê celebrar cônrràros côm ã
Àdmr. straçào Pública. SarbÀ màrs

xomê, Râz5o So.l.l ou
Nomê F.ntô3ia:

Qu.nti.lãd. dê regi.lros €rcontràdor: 0 Datâ: l7104/2018 08:31:16

Náo lorào encontrâdos registro! quê àtêndâh ào seguintê critério de bus6

CNPI/CPF: 14108499000119

Págln. !/1
ATENçÃO

êntidades q!e ês prestarâm, não pôdendo à uniãô sê. rêspo^sàbllrzadà pêla vêracidôdê ê/ou ôutênticidôdê de tars inrôrmaçôês nêm pêlôs evêntuàis dànos diretos ou ôd'retos
q!e delas resultem causaóôs a ler.ê ros.

. Desrqnâção dô apenado, cônforne informado pêlo ór9ão sânconador (pubhcação no DÔLl; dadôs.ônstanrês de Oficiô, et..)

.i Consràtou-se qle o nome rnformadô pêlô ór9ão sncronado. drve.qe íqnrncaivamenre do constante do côdasúo da Recertà Federal, cônsrderando-se ô CPFICNPI

informados. O .ome constánte dô .àdastro da Recerta FêderÀl pode sêr veriícado clicando-se sobrê o resDedrvo rêq stro. A divergência podê indicàr apênôs uma akeraeão no
nome do sancro^ado o! umà nconsrsténcra do5 dados Lnlormâdos, Mars r^formações podêm se. ôbtidaslunto ao ó.qão $noonôdor.

-'. Não são emitidas cenrdões nêgaÍvas dô CÊIS. Íendo em vistà que o Cadasrro peímrte consultô públrca e em têmpo reà1, eventuais ve.ú.4ções de rêstr çÊô do d're to de

contralar e |cLtar com a Administíaçâo PÚblr@ podem ser realrzadas dr.êGmentê no Portàl dà Trànspà.énc'ô.

hltp://www portaltransparencia.gov.br/cêis?cpfCnp;= t 43636rtOOO ', ',9&nome=&üpoSâncáo= 1t1
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TCEPR

[onsulta de lmpedidos de [icitar

Pcsqoisà Impêdido. dê Licità,

Tipo d€umento - Selêcionar - ' NÚmeÍo docUmenlo I43OBB99OO0119

l.lonre

Periodo pubhcôçáo : d.

Datn de Iní.ro lÍnpcdimcntoj dc

Data de Frm Impedimentc: de

ate

até

âté

NTNllUM ITE}í INT()NIRADO!
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Portal dâ Transparénciâ - Cadastro de Emprêsâs lnidôneas e Suspensâs

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

tniciô » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EI,IPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

i?9

O câdastro Nacronàl dê Empresas Inrdón€as e 5lspensas (cEls) é um bãnco de informàçõês manndo pela controlador à-Geràl dô unrãô que têm como oblêüvo conso rdôr á
relaçãô das êmpresãs ê pessoàs fisrcàs que sofreram sançõês dàs qlas decorra como efeito .êstíção ào dr.erto de participa. em liorêções ôu de cetêbrar contratos com a
Adm nrstraçáo Púbnca Sarba màis

Noaê, R.zão Soclal ou
ilom€ FàÀta.ià: [oo.i;;D

' Oêe qnà(ão do apenãdo, conÍo.me rhíomadô pelo ór9ão 5ancronador Ípublicação no DOUj dados constantês de Oício, etc.)

quàntid.d. dê reg istrc5 .ncoítràdoi: 0 O.làt 17/O4/2ALA OA:32:oj

Náo íorãm êncontrados r€gistros que atêndaú âo segul,ite .ritário d6 bu.6

CNPI/CPF: 29084765000139

Páglnr 1lt
arENCÃo

que delàs resultem causàdos À tercerros,

ri Cônstàtoú-sê que o nome nformado pelô ór9ão çancronâdor drverge ,gnrfrcôtrvàmente dô constante óó .õdastto dà Recertà Fêderô|, .ônsrdêrândô se o CPF/CNPI

iníormados. O nome consra.re do cadasrrc da Rêce'tã Federal podê 5er venfcado clrcando-se sobíe o rêspectrvo regLstrô, A d vêrqênc'ô pode rndicar àpenôs umà alterôção no
nome do sânconado ou uma ,.cons,stêncra dos dados ,ôÍormados. M.,s hformaçõês podeh ser obtdas Jlnto ôo ór9ão 5ãnoonador.

". Não são emrtldas .enrdões ôegàtvâs do CEIS. Teôdo em vrsrã quê o Cadastro permrte consulta públrca e êm temoô real, evêntúôrs verinc.çôes de resÍição do d retrô de

.ontràtÀr e lrcrtar com ã Ádmrnlstração Púb[cn podem se. re.hzadàs d]íetàmente no Po.tal da Ííanspãréncra.

hllp://,á/ww.porlaltranspa.encia.gov.br/ceis?cpÍCnpj=2908a765000139&nome=&tipoSâncao= 1t1
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TCEPR

(onsulta de lmpedidos de Licitar

Pêrqur.â 16pêdido. dê Iicit!r

Tipo .locumento - Selecionaí - ' Número documênto 29084765000139

llonÉ

Pêríodo publicãçãc : de

DaLa de lnício Impêdrmêntor de

Dara de Fim Impedimento: de

NTNllul',l ITEI.{ ENTONIRAD()I

ate

até

até
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171O4t2018 Cadâsho lmpedidos Licitar e Conlralar

Númercdo.umênro 22392O45OO019t

a 7g?t TCEPR

fonsulta de lmpedidos de licitar

Trpo documento - SelecionâÍ -

llonre

Pê3qúi.a rmp.di.lo. d. rr.it.r

ate

ate

até

NINHUl,l ITEM TNCONTRAD()!

Período pubhcôção : dc

DaLà de lnício lmpêiimento: de

Datâ dê FiÍn Irnped mento: de

httpsJ/sêrvrcos.tcê.pr.gov.br/tcêpí/muniopaUâiUConsultarlmpêdidosWeb.âspx 1t1



17104t2018 Portal da TÍanspaíência - Cadastro de EmpÍêsas lntdôneas e Suspensâs

Portal da Transparência - Governo Fêderal - http:,//www. portaltransparencia.gov. br..

lnício , CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

?s3

O Cadô5!ro Nadonal de Emp.êss I.'dônêàs e S!spensas (CEI5) é um banco de hformações manndo pela controladonô-GeÍàl da un áo que tem .omo oblêt vo co.sotdar a
rêlaçáo das empresas e pessoas fisicas qúe soíreràm sà.çóes das quôrs decôrra como ereito.estrição ào direrto dê partrcipar em liciraçõês ou de celeb.ar cônrraros com a
Ádm nrstrâção PÚblca. Srrba hars

piislor-zmôi r 
-.. 

-
iôúturi"--' --'Í{om., Ràzáo So.lal ou

Xom. Fântà5i.:

- Oes 9nôção do apêôado, côôfome rnfomado pêlo ó.qão sancionàdor (publrcôção no OOU; dados constônts de Oíoo, êtc.)

Quàntidà.|ê dê.egist.os êncontrrdos: 0 D.tà: 17104/20r8 08:33r04

Não fo.àm encontrãdos.ê9i5tros que atendâô âo.êguint€ crité.io dG bu56

CNPJ/CPF: 229926120001 lt

Páglna lll
ATENÇÀo

êntidades que às prestaram, não podendo a Unrão ser resoonsabilrz.da pelô veracidàde e/ou àutenticidadê dê tais informações nem pelos eventuàrs dônos drretos ou rndr.êtos
que delas resultem causados a tercerros.

-' Constàtôú-s qle o nome rnrormado p€lo ór9ão s.n.rônõdor drverge sqnrfrcar vâ mêôte dô constantê do cadàstro dô Rê.ertô Fêdêrâ|, .ônsrdêrândô-se o CPF/CNPI

informados. O none consr.n!ê do cadasrro da Rê.êitâ Fêdêral podê sê. vêrÍrcadô.lrôndo sê sobrê o rêtpê.tivo regrst.o. A drvêrgência pode rnd,car apenas !ma êlteração no

nome do sanconôdo ou umã rncolsrsténoa dos dados rnÍormados Màis inÍormações podem ser obídasluntô ao ór9ão sôncio.âdor.

,í. Não sáo emitrdàs cênidões negatrvas do CEIS Tendo êm visla que ô CadasÍô pe.mirê consultà Dúblcà ê em têmpo real, eventuaLs ve.incaçôes de restr'çâo do d reto de

conkatar e [crtar côm a Admrn strêçÊo Púb[ca podem 5er reàlzadas d rêtàmenle no Ponôl da Transparênoà.

htlp://www portaltransparênciâ.gov bÍlceis?cpfCnpl=22992632000111&nome=StipoSancao= 111
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Pê3qui!! Inrêdido. dê ti.itàr

Tipo documento - Selecionaí - v NúmeÍo documenlo 22992632000111

Nonte

Período publcãção : de

Data de InÍ.io Impcdimento: de

Datê dê Êim Impedimentoi de

atê

aré

até

NINllUl,l ITEll,l ENTONTRADO!
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Nomê, Râzáo Sociâl ou
Nome Fânt.Ei.: inú-"r)

Portal da Transpârência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Ini.rô » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSÂS (CEIS)

785

O Cadàstro Nàcionàl de Empresas Inrdôneas e Suspensas (CEIS) é um ban.o de rnÍormaçóes mônndo pêlâ Conr.orador a-Geral da Un áo que rem como oblêr vô .on§otdar a
rêlação das êmpresôs e pessoàs íisr.às q!e sôfrêrah sanções dôs quârs dkôrra cômo ererto rêsrrlção àô drêtro de pôrtidpar êm lcrraçóês ou de ceteb.ar coôtrâtô3.om d
Admrnrslração Públca, Sarba môrs

' Desiqnação do ôpênado, conÍorme rnformadô pelo ór9ãô sancronadôr (publrcação nô DOU; óados constanres dê Oícro, êrc.)

Quàôtldadê dê rêgistros ên.ontredos: 0 D.te: 17104/20r8 0B-33:35

xão for.m êncont.ados .ê9i5t.o. que at.nd.m ao rêguintê c.itério dê busÉ

CNPr/CrF: 24016951o00110

Pásl^a tlr
AIENÇÃO

entidades quê ãs prestaróm, não podendo a Unrão se. responsàbrlrzada pela veracrdade ê/o! aútênticrdàdê de tals inÍormaçôes nem pêlos evenruôis danos drretos ou rnd retos

aue delas resultem (ausados a tercerros.

íí Conrtàrou-se qúe o nome rnformâdo pelo ór9ãô sa..rônàdo. drverqê srgn ncaivàmente do consGnte do Gdàstro dà Recerta Federal, consrderando-se o CPFlCNpl
r^formàdos. O nomê constante do cadastro dà Re.êitô Fêderàl pode se. ve.ificàdo cncndo-se sb.e o rêspecnvo Égistro. A divergênoa pode rnd car apenas uma alteração no

nome do sancioôado o! uma rnconsrs!ênoa dôs dadôs nfomàdos. Màis rnformàções podem ser obtidês lunto ao órgão sãncronôdor

..' NEo são ênrlrdas cerrrdóês negôr vàs do CEI5. Íendo em vrsta q!e o Cadasrro pêrmrre .ônsulra públrca e êm tempo rêà1, evêntuàrs veíificôçóes de resk'ção do d rerto de

contrátar e lic tór (om a Admr.rstraçàô Púb[ca podem ser rêalrzadôs dr.etamente no Ponal da Íranspàréncra.

http://www.portaltransparenciâ.gov br/cers?cpfCnol=26636t4, OOO ',40&nome=&tiposancao= 1t1
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Pê.qsi.à Impêdido3 dê Lrcitàr

Trpo documento - Selecionar - t NÚínêÍo dcumento 28036951000130

llome

Período pubhcàçáo I de

DaLa de Inícro Impeíiimentcr de

Dàta de Fim Imped mento: de

até

até

aLé

NINHUl,í ITIlvl INC()NTRADO!

hltps //servicos.tce.pr. gov br/tcepr/municipaVail/CônsullarlmpêdidosWeb.aspx 1t1
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F;Ê;ni,m1ã-
om€, R.:ão soclâl ou

None F.ntasi!:

Portal da Transparêncra - Câdâstro de Émpresas lnidôÍteas e Suspênsas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIOôNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

,51

O Cadasúo Nacroôal de Empresas Inidóneas e Suspênsàs (CEIS) é !m banco de rnformações mánndo pelà Contrôladona-Geral da Un ão que (em como obletvo coôsoldàr à
rêlação das ehpresas e pessoas fisrcas qle sof.eram sânções das quars dêcoÍa como ererto rêsrrição ào dirêrto de partrcipar êm l.traçõês ou dê celebrar conúaros com a
Adm nrstraçãô PúbIca Sarba mârs

Qsantid..tedê..giÉt.os.ncontradoi:0 DÀta:17104/201808i14:00

Não for.m êncontrâdos Íegistros que ltêndaô âô sêgulntê c.ité.io de buscà:

anPJ/CPF: 26587a14000152

Página r/l
ÁTENçÁO

entrdades qle as presrôam, .ãô pôd€ndo à União sêr resDonsàbilizadô pelà veracrdàdê e/ou a!têntiodadê dê tars infôrmaçõês nêm pelos eventuais dànos diretos ou rndiretos
que delas resultem caúsados à terceiro5.

. Oêslgnação do àpenado, contormê níormado pelo órgão sancrônado. (pub|cação nô DOUi dâdôs consrantes d€ Ôí.rô, etc.)

.r Cônsràtou-se qle o nome nformado pêlo ór9ãô saôdonàdôr drvêrge srgnírcanvamêntê dô côôstante do càdastro dà Recerta Federà|. considerêndo-se o CPFICNPJ

rnformados O nome constanre óo @dasrro da Receita Federal pode 5er vênficàdo .liGndo sê ebrê o respêctivo .eqistÍo. A dive.génoa podê rndrcar ôpenas uma alt€ração no
nome do ràncronado ou úma rnconsrsténcrâ do. dadôs infôrmador- Mars rnformàções podem ser obtdas lunto ôo óíqão snconador.

"' Nãô são emitida5 cenidões nêgarvâs dô CEiS Têndo em vistà que o C!dàstro permlte cons!ltà públicô e em têmpo real, êventuârs veflncôçõêç de rêsÍ ção dô dire tô dê

cont.atar e [crtar com ã Admrn'stração PÚblr@ podem 5e. rea[2àdas drretàmente no Poíêl dà ÍÍàíspàréncra.

http://wwwporlallransparencia gov.br/cers?cpíCnpj=26587414000152&nomê=&trpoSâncao= 1t1
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Trpo do.umento - Selecionar - ' Nómero do.umenlo 26587414000152

ilonie

Período pubÍcaçãc i de

Dati de lnício Impêd rnentor de

Data de Flm Irnpedimenlo: de

até

até

até

NINHIJM ITTM TNTONTRADO!

https://servicos.tce.pÍ.gov.brltcêpr/municipat/aiyConsullarlmpedidosWêb.aspx 1t1
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cÂDAsrRo NAcToNAL DE EMpREsas rNrDôNEAs E suspENsas (cErs)

m012s

Noh€, Ràzão soclâloq
t{ômê Fantasià:

' DesEnaçãô dô apêôadô, .ôníormê rníomàdo pelô ó.qão sànoonàdor (publicâção nô OoU; dôoôs.oníôntes de Oficrô, et..)

739

O Càdàstro Naoonal de Emp.esôs lnidônêàs e S!spensas (CEIS) é !m banco de rnÍormaçôes mônndo pelà Conrrôlàdora,Gêral da lJn ào que têm cômo oblêrvo .onsotda. a
rêlôção dôs êmpresa. e pessoas risicas qle efreram sànções das quais deô.rê como ef€rtô rêstrição ao dirêrto dê párrrcipàr em rctrações ou dê ceteb.âr c
Ádmrnrst.àçâo PúbIca- Sà'ba mars

Quantid.dê dê reglstros encortÍador: 0 Data: 17104/20r0 08.14:26

Náo foram êncontrado3 rêgi.t.os qúê atênd.ú aô segulntc .ritérlo dê bú...

CNFr/CPF: 05669158000125

Páginà t I t
ATENÇÃo

enídades q!e as prestôram, não podendo â Unrão sêr responsàb lrzada pelô vera.dade e/ou autenticidàde de tàrs hformàçôes nêm pelos eventuars dànos diretos ou rndi.êtos
qle delas rêsultem caúsados a tê.cerros.

.- Constatoú-sê que ô nome rnfôrmado pelo órqào snconador drveÍqe sqnÍr.àtivêmentê dô cônsGnte do càdôstÍo dÀ Rêcerra Fede.al, considerando-se o cPFlCNPI
híormôdos. O nome consranrê dô c?dasrro dà Recêrtà Federàl pooe 5er venficado (liGndo-sé sobre ô respectivo rêqistro A érvergêncra podê rndrcar apenas uma alreração no
nome do sanconado ou uma rnconsrsténcra dos dadôs infôrmàdôs. Mars rnformaçõer pôdem seí obtdas l!ntô ào óíqào sôcronàdor.

". Não são emitldas cenrdõ€s negatrvas do CEIS. Íêndo em visra que o Càdàstro pe.mite cons!lta públicô e em têmpo real, eventuars veflncações de resr ção do d'rêrto de

contratar e lrcrtêr com a Ádmrn skação Públrc? podem ser reôlrrôdas d retament€ nô Ponôl da Transpa,êncrà.

http://wwwportaltranspârencia.gov.br/ceis?cpfcnpj=05669358000125&nomê=&tiposancao= 1t1
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Tipo d()cumento - Selêcionar -

llofirê

Númerod(rumento 05669358000125

Pêríodo publcaÇio : dc

Data dê Inkio lmpedimcnfor de

Data de Fim IÍnpedimento: d€

ate

aré

até

NTNHUM IIIM INCONTRADO!

https://sêrvicos tce.pr.gov.bíltcêpr/municrpâl/arUConsullarlmpêdidosweb.aspx 1t1
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Pciqúir! Impêdidor dê Li.itar

Tipo documento - Selecionar - r NÚmero docuÍnênto 27075106000100

f.,looÉ

PeÍíodo publrcação : de

Dâta de Inícro lmped menlo: de

Data de Frm Impedimento: de

atê

ale

até

NINHUM IlEM iNtOI.ITRADOI

hllpsr//servicôs. tce.pr. gov.br/tcepí/municrpayaryConsullarlmpedldosWêb aspx 1t1



PREEEITUA,à MUNICIPAL DE NOVÀ SÀNTA BÁRBARÀ
Av. Wât:redo Bit-1-encollrt de Moraês, 222, ?a^e\A43) 3266-B1OC -'r)

CNPJ N. " 95.561. 080,/0001-60
E-maif: pmnsb.Gnsb.pr.gg-/:!! - Nova Santa Báibara - paraná

Parêêer jurídico

733

Solicitante:
Contratos

Departamento Municipaf de Li ci taçõe s e

Ref. ManlfestaÇão conclus iva

Trata-se de manifestaÇâo conc lus iva
acêrca do processo ficitatorio autuado sob o n.

A79/lB - procedimento na modalidade pregão eletrônico
- destinado à aquis j-Ção de equipamentos hospitalares,
equipamentos de informática, móveis e outros, para

suprimento das necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde.

É o breve relatórlo.

Antes da manj-festação propriamente dita
sobre o procedimento ora em te.Ia, incumbe a esta
Procuradoria mencionar que o presente parecer é tão
somênte quanto aos úLtimos atos realizados, já que os

anterlores já foram objetos de anáIise: nos pareceres
prévio e quanto às minutas.

Págin"Íi de z



PREEEITT'RÀ MT'NICIPÀT DE NOVÀ SÀNTA BÁRBÀR]A
Av. Walfredo Bittencourr de Moraes, 222, Eone (043)3266-BtOO .

cNPJ N.. 95.561.080./0001-60

ca (1 t
, JT

E-mail: pmnsbGnsb pr. qov br - Nova Santa Bárbara - Paraná

PoÍs sim. Face ao procedimento, pelos
úftimos atos se vê que sagraram vencedoras no cerl,ame

20 (vinte) fornecedores, com propostas para todos os

ltens.

Onde a Comissão licltante pesquisou
questões prejudiciais a respeito do nome e cadastro
das entidades, e nada que as desabone foi encontrado.

Regularidade a1iás, que

processo/procedimento em tela, vez que

regras e principios apl i cávei s

especialmente a publicldade.

Gabriàl ÀImeida de

P rocu rador Mun i c ipa

se ieflete no

respeitante às

à iicitação,

Em conclusâo, opino de modo favoráveI à

homologação do certame, ratificando a adjudicaÇão do

objeto, desde que também nos ulteriores termos seja

observado medida de extrema legalidade.

É o parecer, salvo melhor luizo.

Nova Santa Bárbara, tl de abril de

2078.

)"

sus

Página z de z
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diarrte do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçâo na modalidade "PREGÃO ELETRôNICO" n." t3l201-8,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou nâo deste processo

licitatório.

Nova Sarta Bárbara, 18 /04 /2018.

Ma
tr- Portari

Ássis Iürnes
a OaO l2Ot7

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes no 222,Centro,8 43. 3266.8100, M - 86.250-000 NoYa Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.pl8gy.h



.r, 796

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E âDJUDTCAçÃO
PRDGÃO ELEIRÔNrCO N" 13/2018

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril (04) do ano de dois

mil e dezoito (2O18), em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregâo Eletrônico n.' 13/2O18, destinado a aquisição de equipamentos

hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a favor das empresas que

apresentaram menores preços, sendo elas: VS COSTA E CIA LTDA, CNPJ n"

05.286.960 /OOO 1-83, num valor de R$ 1.851,OO (um mil, oitocentos e

cinquenta e um reais), CIRÚRGICA sÃo FELIPE PRoDUTos PARÂ sAÚDt
LTDA, CNPJ n'07.626.77610001-60, num valor de R$ 12.184,36 (doze mil

cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), GEFLEX INDUSTRIA E

coMÉRcEIo DE MÓvEIs LTDA ME, cNpJ n' 1.4.643.102/oool-3o, num valor

de R$ 1.387,67 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete

centavos), WÂ.tl[ LICITAçOES LTDA ME, CNPJ n" 2O.973.477IOOOl-60, num

valor de R$ 2.074,49 (dois mi1, setenta e quatro reais e quarenta e nove

centavos), JS SIMOES EIRELI ME, CNPJ n' 26.981.059/ 0001-00, num valor de

R§ 6.797,94 (seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos),

MUNDI EQUIPÁ"I,ÍENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINÂRIOS

EIRELLI-ME, CNPJ n' 20.371.330/O001-09, num valor de R$ 10.327,99 ldez

mil, trezentos e vi.nte e sete reais e noventâ e nove centavos), ALTERMED

MATERIAL MEDICO HOSPITAIÂR LTDA, CNPJ n" 00.802.002/oool-02, num

valor de R$ 3.134,84 (três mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro

centavos), DS MÉDICA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDA, CNPJ n"

14.720.68810001-99, num valor de R$ 6.164,OO (seis mil, cento e sessenta e

quatro reais), AGNUS COMERCIO DE MÁQUIilAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ n"

14.676.O911O001-94, num valor de R$ 92O,OO (novecentos e einte reais), vMLx
COMERCIO DE EQUIPAJUENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ

Rua Walfiedo Bittencouí de Moraes no 222, CentÍo, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

n" 03.800.477 /OOO1-4O, num valor de RS 42.999,84 (quarenta e sete mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), DUOMED

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ NO

82.387.226 /OO01-51, num valor de R$ 4.85O,OO (quatro mi1 oitocentos e

cinquenta reais), STEFRÂN COMÉRCIO DE MÓ\rEIS LTDA - ME, CNpJ n"

07 .811.28310001-09, num valor de R$ 2.161,4O (dois mil, cento e sessenta e

um reais e quaÍenta centavos), CIRURGICA OURO VERDT - COMERCIO DE

PRODUTOS MÉDICOS EPP, CNPJ n" 14.308.899/OOOl-19, num vator de R$

1.37O,OO (um mi1, trezentos e setenta reais), LAM BRASIL EQUIPAMENTOS

MÉDIcos EIRELI - ME, CNPJ n" 29.o84.76slooo1-39, num valor de Rg

85O,OO (oitocentos e cinquenta reais), VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL

EIRELI, CNPJ n" 22.392.04510001-91, num valor de R$ 1.615,OO (um mil,

seiscentos e quinze reais), JHONATÂN BAGATOLI ME, CNPJ n"

22.992.632/O001-11, num valor de R$ 5.889,6O (cinco mil, oitocentos e oitenta

e nove reais e sessenta centavos), FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP, CNPJ

n" 28.036.951/0001-30, num valor de Rl$ 8.14O,OO (oito mil, cento e quâ-renta

reais), L & L MERCANTIL EIRELI ME, CNPJ n" 26.587.414lOOOl-52, num

valor de R$ 6.286,00 (seis mil, duzentos e oitenta e seis reais), FENL:K

EQUIPAMENTOS PARÁ INFORMATICA LTDA, CNPJ n" 05.669.358/0001-25,

num valor de R$ 1.429,OO (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais), e

MARILICE KEIL, CNPJ rf 27.075.10610001-00, num valor de R$ 1.4OO,OO

(um mil e quatrocentos reais), para que a adjudicaçáo nele procedida produza

seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes. ./.. .t"
lo,.ao'Erlc

Prefeito Municipal

Rua Walliedo Bittencourt de MoÍaes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - wrvrv.nsb.pr.gov.br
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'660, de 02 de abril
de 20í3.

Edigâo N' í220 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Quarta-feira, lE de Abrllde 2OíE.

I . Atos ô Podrr Executlvo

1312018

Aos 17 (dezêssêlê) drâs do més de abíil (04) do âno de dois mil e dezoilo (2018), êm meu Gabinete, eu Eíic Kondo, Preíeilo Muniopal no uso de minhâs atÍibui@s legais,

supní as nêcês9dâdes da SecretaÍia Munidpâl dê Saúde, a Íavor das emprcsas que apÍesenlaram menores preçDs, sêndo elasi VS COSTA E CIA LTDÂ, CNPJ n' 05286.960/0001-83,
nlrm valoÍ de Rl í.851,00 (um mil, oito.snlos e crnquenta e um íêâis), CIRÚRGrcÀ SÃO FELIPE PRoDUTos PARA SAúDE LTDA, cNpJ n' 07.626.776/o0otso, nurn vator de Rl
12.184,36 (doze mil cenlo e oilenta e quâlío rêais ê lnôta e seis crntavos), GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTOA ME, CNPJ n' 14 643 102/0001-30 num vâtoÍ dê Rg

q,lrears e quarenla e nove cêntavos), JS SIMOES EIRELI ME, CNPJ n' 26 981 059,0001-00 nuÍn \rabr de Rg 6.797,9,1(sêis mil, selecenlos e novenla e sele rears e quarenta

c€ Js), MUNDI EQUIPAMEIITOS iIEDICOS ODONÍOLOGICOS E VETERINAROS ElRELLl.ttE, CNPJ n' 20.371.30,0001{9, num valoÍ de Rt '10.327,91, (dez mrl, tÍezenlos e
Mnle e sele Íeais e novenla e nove cênlavos), ALTERMED i|ÂÍERIAL MEDICo IIOSPÍALAR LIDA, CNPJ n' 00 m2.m2r0001{2 nlm valoí de Ri 3.134,84 (lÍés mil, cênlo ê trintâ e
qlalro Íeais e oirenh e qualro cenlavos), OS MÉDICA DISTRIBUIoORA E SERV|çOS LTDA, CNPJ n' 14.720.688/0001-99, num vatoÍ dê RS 6.164,00 (seis Ínrt, cenro e sessenra e
quatro €âis), AGNUS COMERCIO 0E MÂQUINAS E EOUIPAMEiÍTOS, CNPJ n' 14.676.091im01-94, num \,ábr de R§ 920,00 {nove@ntos e yinle Íea s), vMLx CoMERCIO 0E
EOUIPÂMENTOS ELErROELETRONICoS LÍDA . ME, CNPJ no 03.800 17710001 -40, num valôÍ dê Rt 47,999,8,{ (quarenla e sete mil, 0ove@nlos e novenh e nove Íeais e orlenta e
quêtro cênta\os),.DUOMED PRODUTOS ÉDICOS E HOSPrÍÂLARES LTDA-EPP, CNPJ n"82 387.226/0001-51 , num valoÍ de Rl1.850,00 (qualío mrlorrocenlos e crnquenlâ reais)

SIEFRAN COMERCIO 0E MOVEIS LTDA - ME, CNPJ n0 07.81 1 .283/C001-09, num vabÍ de Ri 2.í6í,40 (dois mil, cento e sesseala e um Íears e quaÍenla centavos), CIRURGICA
ouRo VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDrcOS EPP, CNPJ nô 14 308 899/OOO1-19, num !,aloÍ de R$ 1.370,00 (um mil, têzentos e setenra reais) LÂM BRASIL
EOUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME, CNPJ no 29.0e'4.765/0001.39, num valor de Rl 8$,oo (oitocêntos ê cinquenta reais), vENÂ vrA CONSULTORIa COMERCtaL ElRELl,
CNPJ n6 22 392 045i0C01-91, num valor de R$ í.6í5,00 (um mil, seiscenlos e quinze íeais), JIIONATAN BÀGAToL| ME, CNPJ n" 22.992.632/0001,11 num valorde Ri 5.889,60 (cinco

rn l, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenlâ cenlâvos), FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP, CNPJ n" 28 036.951D001-30. num valoÍ de RS 8.140,00 (oito m l, cenlo e quaÍenb
íeais), L t L MERCANTIL EIRELI lrE, CNPJ no 26.587.414/0001-52, num valoí de Rt 6.2t6,00 (seis mil, duzenlos e oitenla e seis reais), FENIX EoUIPAMENTOS PÁRÂ
INFoRMAÍ|CA LTDA, CNPJ n" 05 669 358/0001-25, num valoÍ de R§ 1,429,00 (um mil, qualrocentos e vinte e nove reais), e MARILICE KEIL, CNPJ n" 27.075.106/0001-00, num valoÍ

de R§ í.400,00 (um mile quakocentos íêais), paÍa que â adjúd caçio nele proccdida produza seus luíid cos e lêgais efeitos.
0aÍ ciênôa âos inlercssados, obseívados as prescriÉes legais pertinenles.

EÍic Kondo
PÍeíe to Munidpal

ERRAÍÂ po rERÍõ pE rcÀcÃo. pÀÉcÀo ÉiEiRóÍrco |r í7n0rE

EÍata de PublrcáÉo do Termo de Homologação e Adjúicaçt do Pregáo Elelíônico n' 1712018, publrada no DiáÍio Ollqal ElerônicD, ediçáo 1219, em 17/04/2018 e no JomalA Cllade
Regional em 18/M/2018, sendo que:

0nde sê lê:

rrJt{o oe rovoloolÇÃo E ADJUDTcAÇÃo
r \o ELETRôNrco N" TzotE

Leiase:
TERMO DÊ HOMOLOGÂçÂO E ADJUDICAÇAO
PREGÃo ELETRôNtco No í7n018

Nova Santa Báóara. 18 de abrilde 2018

Eric Kondo
Preleito Munropâl

EXTATO DA ATA DE REGISÍRO DE PRECO N.",I9i2O1E - PMNSB. REFERENTE AO PREGÀO PRESENCI,ÀL N! í5/20í8 - PMNSB

0BJETO - Registío de preço paía eventual pEstáção de seNiços d. pintura dos imóveis píópíios ou locados pela Administração Municipal

VALIDADE 0A ÂÍA: 0ê 18/04/20rE a '17l04n0í9.

BENEFTrÁRo DA ara: RUAN FELTPE cARvALHo -T|BAGr- rIE
CNPJ sob n". 24.733.141/000131
Rua Padíe Feíucio, 1175 . CEP: 84300000 - 8aifio: Centro, Tibagi/PR

RESPONSÁVEL JUR|DICO: GabrielAlmeda de Jêsus, oAB/PR n'81.963.

ESPECIFI Áo Do oBJEro E P OS REGISTRADOS

]TENS

Preço
unrláÍio

Preço

total
DfÉ.or1üo offio unilad€ do

meúda
Itsm Códgo do

pÍodubrseírip
FâcrlÉo do prDdlbJeflipLote

UN 100 60 000 00 60.000.00Píêslaçáo de seÍviÇos de pnlura dos lmóveis pÍópoos ou baados pela AdmntstÍaÉo
Muniopal

40% Sobê a Tabeb
Ofrôal do Paraná

Edificáçles

Lole 001 1 7817

60.000,00TOTAL

D€!runrô ats.aí1. i,.J Li ! :.^r, L,,! rl i"; a :'ii
Bàóârá PrÊír i!rá Lllfrolal. !5air-CEniaa ló0 - /ia SaRÁSA

SLa àuEnr.idade e gôÍàntcô dêsdL q!. rr!rlr:ã.!D rlrâ,res
,.sle hnu 'ü4n.1a'..r.rtsrn r.n.'" ci,,,'' r'ê 1.

Diário OÍicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua'WalÍÍedo Bitlencouí de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax (43) 3266-8100
EJnailr dianoonoal@nsb.pr.qov bÍ

www nsb.pr.gov br
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o ô ÁdiudicáÉo do Prcgáo
ElêtrôÍÍco, ed4ão 1219; cm
,/2018, 3êndo qu6:
AoJUDICAÇÁO PRÉGÀo

\DJuorcAçÀo PRE;ÁÕ

t,E CNPJ N

PRODUTO
82.381.226^
cinquenla Íe
07.811.283(

PRODI.'ÍOS
1.370,00 (un
MÉDIcoSE

EIRELI, CNÍ

22_992_6321C

nã 28.036.95
r6ais). LA Ll
dâ RS 6.28
EOUIPAMEN

MÂRILICÉ KI

juridÍcls 6 leg
Dâí ciênci6

llclpâl

RÊNcÁ oo
28/2018
ciâl nà 20Í2018, €rt! Íã2ão dê

TÉRMo DE {oMoLoG4çÀo EADJuDrcaçÃo
PREGÀO ELETRONICO M í 3Í20t8

Aos 17 (dezass€ts) dia. do mêr dô áMI (04) do áno d6 dois mil e óezoito
(2018). êm mêu Geàinete, eu EÍic Kondo. Píehito Municipal, Ílo uso de minhas
âtÍibuiÉês l€gais, HOMOLOGO o procêdimênto dâ LicitãÉo Prêgào
gêlrônico r.o 1U2018. deslinado a inuisiÉo dê equipâmenlos hospilalaícs.
equlpâmenlos de inÍoÍmáticat, móveis e oulÍos, para 6upriÍ as necêssidádes da
SecÍêláriâ Municipal de Saúdê. a lavor das omp.osâs que apíssentaram
rnenoíes pÍeços, sendo elas: VS COSÍA E ClÂ LTDA. CNPJ Í\'
05.286.960,1000 1€3, num vâlor d6 Rl t .851 ,m (um mil, oilocenlos € onquênla
o um Í6ais), crRúRGrcA sÀo FELTPE PRoDUToS PARA sAúoE LToA.
CNPJ n' 07.625.77d0001S0. num vslor de Rl 12.1811,36 (doze miÍc€nto e
oitenlá e quálro ícàis ê lrinlâ € sêis cantavos). GÉFLEX INDUSTRIA E
coMÉRcErooE MôvErs LToAMÉ, cNpJ n' 14.tr3. r 02/0001-30. num vâroÍ
de Ê3 Í,387,67 (um mil lÍezonlos ê dt6nl6 6 sê16 r€ais 6 s€3sêntã e sêtê
cenlevó6), wÂÀ,r LrcrTÀÇÔEs LTDÀME. CNPJ n'20.973.4720001-60, nurn
vàloí.do Rl 2,074,49 {dos mit. selenlâ e quaüs íeals e quaÍenlâ e novÉ
Gênlávos), JS SIMOES EtRELIME, CNPJ n'26-981.059/000140. num valords
Rll 6,797.94 (aêis mil, selecênlos ê novenlá € sele Íeais e quaíenla centavos).
MIJNOI EOUIPÂMENTOS MEOICOS OOONTOLOGICOS É VETERINARIOS
EIRELLI+,|E, CNPJ n' 20.37r.3301000Í{9. num veloí de RÍ 10.327.99 (dez
mil. lÍazenlos ê vinté e setê reâi3 o novênle e nov6 centavos). ALTERTúED
MATERIALMÉolCO HôSP|ÍALÁR LToA, CNPJ n' 00.802.0020001{2, ôum
velor do R3 3.13,{.84 (três mil, cêílo o líinte e qualío íeais e o,lenta e quaúo
cênrâvos). DS MÊD|CA O|STR|BUIoORA E SÉRV|çOS LToÂ. CNPJ n'
14.720.68a/0001-99, num valoí de Rt 6.Í64,00 (sâ!3 mil. cénto ê sêssênta ê
qOAITO íEA§),AGNtJS COMERCIO DE MÁOUINAS E EOUIPAMENÍOS, CNPJ
n' 14.676.091/(n01-94, nu.n valoí dô RS 920,00 (novecânlos e vlnl6 Íêâis).
VMLX COMERCIO DE EOUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTOA .

O DE SOM E AÁNDÀPÁXÁ
noíaçâo dô âôiversàio- «)
3ds maiods2018. r' j l
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Ínor.§5o do sniv€rrâÍró do_ 

-
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hor. €Dn6Uânt! qo iGÍn 2,2 (,o

iro - Po.târi. 080120.17
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oRDEM oe cournareçÃo

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação das empresas:

VS COSTA E CIA LTDA, CNPJ n' 05.286.960/0001-83, num valor de Rg

1.851,OO (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais), CInúnCfCa SÃO

FELTnE pRoDUTos pana saúnp LTDA, cNpJ n" 07.626.77610001-60, num
valor de R$ 12.184,36 (doze mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis

centavos), GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO pp UóVEIS LTDA ME, CNPJ

n" 14.643.102/ 0001-30, num valor de R$ 1.387,67 (um mil trezentos e oitenta

e sete reais e sessenta e sete centavos), WAM LICITAçÕES LTDA ME, CNpJ n"

20.973.477 10001-60, num valor de R$ 2.074,49 (dois mil, setenta e quatro

reais e quârenta e nove centavos), JS SIMOES EIRELI ME, CNPJ n'
26.981.O59 1O001-00, num valor de R$ 6.797,94 (seis mil, setecentos e noventa

e sete reais e quarenta centavos), MUNDI EQLIIPAMENTOS MEDICOS

ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRTLLI-ME, CNPJ no

20.371.33O1O001-09, num valor de R$ 10.327,99 (dez mil, trezentos e vinte e

sete reais e noventa e nove centavos), ÂLTERMED MATERIAI MEDICO

HOSPITALAR LTDA, CNPJ n" 00.802.002 /OOOL-O2, num valor de R$ 3.134,84

(três mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), DS MÉDICA

DISTRIBUIDORÂ E SERVIçOS LTDA, CNPJ n" 14.720.688/0001-99, num

valor de R$ 6, 164,00 (seis mil, cento e sessenta e quatro reais), AGNUS

CoMERCIO DE II&{QUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ n" t4.676.O91/OOO1-94,

num valor de R$ 92O,OO (novecentos e vinte reais), VMLX COMERCIO DE

EQUIPÂMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, CNPJ no

O3.8OO.477 /0001-40, num valor de R$ 47.999,84 (quarenta e sete mi1,

novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), DUOMED

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ N"

82.387.226 /OO01-51, num valor de R$ 4.85O,OO (quatro mil oitocentos e

cinquenta reais), STEFRAII coMÉRcIo DE MÓvEIs LTDA - ME, cNPJ n'
07.a11.283 /0001-09, num valor de RS 2.161,40 (dois mil, cento e sessenta e

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails licitacao(àub.or.tov.br - wwrv.nsb.pr.sov.br
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um reais e quáuenta centavos), CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE

PRODUTOS MÉDICOS EPP, CNPJ n. 14.308.899/0001-19, num valor de R$

1.37O,OO (um mil, trezentos e setenta reais), LAM BRÂSIL EQUIPAMENTOS

MÉDIcos EIRELI - ME, cNpJ n" 29.084.765/0001-39, num valor de Rt§

85O,OO (oitocentos e cinquenta reais), VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL

EIRELI, CNPJ n'22.392.04510001-91, num va-lor de R$ 1.615,O0 (um mil,

seiscentos e quinze reais), JHOilATAN BAGATOLI ME, CNPJ n"

22.992.632/O001-11, num va-lor de R$ 5.889,6O (cinco mil, oitocentos e oitenta

e nove reais e sessenta centavos), FABIÂNO LERIN MILKIEVIC.Z - EPP, CNPJ

n' 28.036.951/0001-30, num valor de R$ 8.14O,OO (oito mil, cento e quarenta

reais), L & L MERCANTIL EIRELI ME, CNPJ n" 26.587.474/0O01-52, num

valor de R$ 6.286,00 (seis mil, duzentos e oitenta e seis reais), FENIX

EQUIPÁMENTOS PÂRÂ INFORITIATICA LTDA, CNPJ n" 05.669.358/0001-25,

num valor de R$ 1.429rOO (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais), e

MARILICE KEIL, CNPJ n" 27.075.10610001-00, num valor de R$ 1.4OO,OO

(um mil e quatrocentos reais). Tudo de conformidade com a presente Licitaçáo

na modalidade Pregão Eletrônico tt." L7 l20l8.

Nova Santa Bárbara, 18l04l2Ol8.
/

Éiíc Kondo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bitlencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.

Paraná - E - E-mails - liciracao@osb-pr.eay.b[ or.eov.br
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ERRÂTA DO TERMO DE HOMOÍ.OGAÇÃO E ÁDJUDICAÇÁO
PREGÃO ELETRÔNICO N' I3/2O18

Errata de Publicaçáo do Termo de Homologação e Adjudicaçáo do Pregão

Eletrônico n" 13/2018, publicada no Diário Ohcial Eletrônico, edição 1220,

em 18lOal2018, e no Jomal A Cidade Regional, em l8lOal2O18, sendo

que:

Onde se lê:
JS SIMOES EIRELI ME, CNPJ n' 26.981.059/0001-00, num valor de R$
6.797,94 (seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Leia-se:
JS SIMOES EIRELI ME, CNPJ n" 26.981.059/0001-0O, num valor de R$
3.197,94 (três mil, cento e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos).

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2018.

Í c ndo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Binencouí de MoÍaes n'222, Centro, 7 43.3266.1222, q - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, 1

Paraná - E - E-mails lici tacaoiAn sb.or.cov.br - www-nsb or.gov.br
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Nova Santa Bárbara - PR, 24 de Abril de 2018 -
OEAO Âo-

DiáÍiooíicral Eletrônico - Edição: 1224t2018 -l2l . , ., q 0 ?
JS SltilOES EIRELI ME. CNPJ n'26.981.059,0001{0. nLm vaD, de Rt 3..tgZ,el tiésu 

e
mil, cento e novenla e sêie Íeais e novenla e quatro centavos).

Nova Sântâ Báóara, 24 de abnt de 2018

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abnl (04) do ano de dors mll e dezotto
(2018), em rÍleu Gab nete, eu Eric Kondo, preÍeito Mun crpal, no uso de mnhas alrbutçoes
legais. HoMOLOGO o procedimento da Liotação pregão Etêtr6nico n.o 8n()1g, desü;ado
ao registro de preços paÍa evenlual aquisiÉo de maleÍiais dê erpediente, maleriais
esporlivos male.iais para aÍtesanato. bnnquedos, eoÍeites nâtalinos, suprimenlos de
inÍormátlqr ê outros, a Íâ\€r das empíêsas que aprcsenlaram Ínenores píeçô;, sendo êlâs:
HC SUPRIMENTOS LToA, CNPJ n. i7.951.624/mot-97, num vatoÍ dá R$ 11.653,47
(onze mrl, seiscenlos e cinquenta e três Íeals e quarenta e sele centavos), DIBEL
ÂLlMEl,lÍOS LToA. ME, CNPJ n'00i738,40/0001,56, num vatoÍ de R$ .i7.2E2,Sí

(dezessêtê mil, du2entos e oilenla ê dois reais e cinquenla e um centavos), COMÉRCD DE
LINHÁS E úS SANTÂ ROSA LTOA, CNPJ n. ôg.SZl OO4/oOOtlg, num vator de R3
2722í33 (ünle e setê mil, duzentos ê vinle e cinco Íeais e tÍinta e tês c€nhvos),
PAPERLIMP CoMERCIo 0E MÂTERIAIS DE L|MPEZA . EtRELt ME. CNPJ n.
28.257 900i0001.36 num valor de R$ 15.993,17 (quaíentâ ê cinco ínil, nove€entos e
novenla e tÍês reais e dezessete centavos), Mp3 DIST. E lHp. OE UTIL, E MAT.
ESCOLAR ElRELl, CNPJ n' 17 063 665i0001-47, num vatoÍ de Rl 17.66010 (dezessêle
m l, seiscentos e sessenla rears e vinle centavos), MARLUCE BEZERRÂ DOS SÀNTOS
LORENCONE . ME CNPJ n' 17.992.596/000j-56, num valor de Rl t?.389,54 (de2essete
mrl. úezentos e o,lenB e love ,eats e oTUêntá e qualro c€ntávos), REJANE COMÉRCIO
DE PRoDUTOS PEDAGóGICOS LTDA, cNpJ n. 0i.763 210/0ooi{2, nlm valor de Rt
6.582,70 (seis mil, quinhenlos e oilentâ e dois reais e setentâ centavos) MONICA REGINA
DE MELLo FARIÂ ME, CNPJ n" 17.353.208/0001 -97, num vatoÍde Rl .t0.933,07 (dez mit,
novecênlos e lnnla e três Íeais e sete ceniavos), CÂNCHA COMERCIO DE MATER|AIS
ESPoRÍIVOS LToÂ, CNPJ n' 07.2M.883rc001-58, num valor de Rg 9.417,4S (nove mit,
quâhocenlos e dezêssetê Íeais e quarenlâ e cinm cenlavos) e PONTO 00 XáDREZ LTDÂ
MÀ.CNPJ r" 17 721828,0001-95. num valoí dê Rl 2.3i18,99 ( dors mrl lrezentos ê
' 'ta e 0rl0 ÍeaÉ ê novenla e nove centavos) para que à adjudtcaÉo nelê pÍoc€droa
pru"Lrza seusjuridicos ê legais eíeilos.

Dar ciência aos inleÍessados, observados as prescnções legats
pertinentes.

Eric Kondo
PÍeÍeito Municipal

0 Preíeilo do Municjpio de Nova Sanlê 8áôara, Estado do paÍaná, usando
das atÍibuiçoes que lhe sáo conÍerjdas poÍ Lei lendo em visla as Leis Municioars no
803/2016 e n0 77112015. ben coíno, lnslruçoes NoÍmàttvas do TrbJ4âl de Contas do
Estado do Parana, CONCE0E 0lARlA(S), como segue

tf 108201

CíCERo MIGUEL DE LIRA
iloüoristâ
Sâúdê
20 (vintê)
Rl 600,00 (S€Lscêntos Reais)
0rvERsos
SOLICTÍÂçÂO DE DúRÂ ÂO OÍORISTÂ CíEERO [,!IGUEL

Eric Kondo
PreÍeilo Munlcipal

coNc

Seruidor:
Cargol
Sêcíêteria,/Depârlâmênto:

Quanlidade de Diárlas:
Valor (R§)i

Deslino:
Obi6tNo dâ Viagem:

Dàta do Pagahento:
No do Pagamenlo:

DE LIRA PARA CUSTEÁR DESPESÂS COM ALIMENTA-ÃO
QUANDo EÍ VtÁcEM FORA DO MUNtCiptO Â SERVTçO DO
FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE.
utun018
2659n0í8

ERIC KONDO
Preíeilo Municrpal

coilcESsÃo DE DÉRÁ r{. 10912018

0 PreÍeilo do Munrcipio de Nova Santa 8áóara. Estado do Paraná, usando
das alibuiçoês quê lhe são conleridas poÍ Lei, tendo êm vista as Leis Muniooáts n0

809i2016 e n0 771[015, bem como, lnsÍuioês NoÍmal.vas do Tnounàl oe Cortas oo
Estado do Parâná, CoNCEoE DlÂRlA(S), como segue:

T

Aos 24 (únte e quatro) dias do mês dê abÍil (04) do ano de dois rn I e dezoito
(2018), em meu Gabrnetê, eu Eíc Kondo, PreÍeito MuÕicipal, no uso de minhas alribuiçoes
egais, HOMOLOGO o procedrmênto da LrcrlaÉo Prêgão Prosencial n.o í9/201E,
dêstinâdo a conlralaÉo de serMços de oficineiros paía SecÍêlaria de Educaçao a Íavor da
empÍesa quê apÍesenlou mâior desconlo, sendo ela PAULo ROBERTo MOREIRA, CNPJ
n' 11.214.840/000f i3, qLre apresentou taxa administrativa dê 0% (rêro por cenlo)
sendo que o vâlor máximo estimado é de R$ 1í.053,60 (cenlo e cinqlenla e quâlro mile
cinquenlá e lrês rears e sessenla centavos), para que a adjudicaÉo nele proc€dida pÍoduza

sêusjuÍidicDs ê legas eÍeitos.

Darciéncia aos inleressados, obseNados as prescíçoes legârs peÍtinenles

SêNidor:
Cargo:

Secrotada/Dêpaíâmênlo:
vâloÍ (Rl):
Dê3lino:
Objoüvo dâ Vlag.m:

DIENHY trANUELLI LOURENçO DE HOURA
EníêÍneiaa
Saúd6
RS 30,í10 (Iíinlâ Rêeis)
LOt{ORINA.PR
s0LrcrÍÂçÂ0 DE DúRIA A ENFERMEIRÂ oIENI/Y
IAX.UELLI LOUREI{ÇO DE MOURA, PÂRA CUSTEÂR

OM 18018. P

^. 
Aos 24 (vinte e quatÍo) dias do mês de abril (M) do ano de dois mil e dêzoito

(21 . em meu Gabinele, eu Eric Kondo, PÍefeilo Municipal, no uso de minhas alibuçoes
legais, HOMOLOGO o procedimenlo da LrcrlaÉo Pregão Presencial n.o 21n018,
deslrnado ao registro de pÍeço paÍa evenlual aquisiÉo de mehlon. tubos, cános
galvanEados, canlonêirâs, íeíos e ouLos, a Íavoí das empíesâs que apÍêsenhÍam
menores preços, sendo elas: FERNANDO CEZAR RODRIGUES 06642E91990, CNPJ n'
29.935.620/0001-57, num valor totâl de R§ 11.328,í0 (onze mil, kezenlos ê vinle e orto

Íeas e dez centavos) e SUSAT{A CAROLINE CARVALHo FAGA GALLI, CNPJ n'
20.126.669/0001-31, num valor lolal de R3 63.160,60 (sessenh e tÍês mrl, qualíocentos e

sessenla Íeais e sess€nla cenlavos), para que a adjudicaÉo nele pÍocêdida produza sêus

lurídrcrs e lêgais eÍeilos.
DaÍ ciéncja aos inteÍessados, observados as pÍescnçoes legais peúnentes.

DESPESAS COtí ALTMENÍAÇÀo, EM VrÂGEit A CTDADE

0E t!!g8l!â:!E NO Dr,A 17 DE ABR|L 0E 2018, ONDE

PARTICIPÂRA DÂ REUNIÀO OFICINÂ II PLÂNO DE

UGIúNCh E ATENçÀO À SAÚDE oE PoPULAçóES
EXP0STAS Â0S AGR0rÓXrC0S.
240Án018
2660n0í8

ERIC KONDO
Preíeito Muniopal

coNcEssÃo oE DÁRA tl. ilono18

0 Píefeito do Município de Nova Santa Báóara, Eslado do Paíafá, usando

das atnbuiçoes que lhe sáo confêrdas por Lêi, lendo ern vista as Lêis Munrcrpas no

809/2016 e n" 77112015, bem como, lnshuçoes Normativas do Tnbunal de Contâs co

Estado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S) corno segue

oatã do Pagamenlo
lf do PagaÍnento:

T

Eric Kondo
PreÍeito Munropal

Eric Kondo
P.eÍerto Municipal

ffiffi

OIENNY IíANUELLI LOUREI{çO DE MOURA
EnfênnêiÍa
Saúdê
R130,00 firinta Rêais)

CORNELIO PROCOPIO.PR

SOLICÍTÀçAO DE DÁRlÂ A ENFERMEiRA OIENNY

ÍÂNUELLI LIUREXÇO OLMOU&A, PARÂ CUSTEÂR

OESPESAS CO ALIMENTÂÇÀO, EM VIAGEM A CIDÂDE

DE CORNÉLO PROCÓPIO.PR. NO DIA 09 OE ABRIL DE

2018. ONOE PARTICIPA OA REUNIÂO SOBRÉ O

CALENDÁRP DE VACINAçÃO 2018, CAMPANHÂ OE

vaclNÀçAo D^ INFLUÊNZA E DESCENTRALIZÂÇAO 0OS

EVE T0S AoVERSoS PoS-VÂCtNAtS.
ulun018
266 2018

ERIC KONDO
Píeíeilo Municipal

Servidori
Cargo:
Secrctáía/Depanâmênto
valoí (RÍ):
Do§tinol
Obiêtlvo da Viagom:

Eíala de Plblicaçáo do Termo de HomologaÉo e Àdiudicáção do Píegáo EletÍónico n'
13/2018 publicada no Diário OÍicial Elelrôn co eúçÀo 1220, en 18M12018, e no JomalA
Cidade Regional, êrn 18/042018, sendo que

0ndê sê lê:
JS SIMOES EIRELI ME, CNPJ n' 26.981.059/0001{0, num valoÍ de R§ 6.797,94 (seis mil,

Dâtâ do Pegámentoi
l{' do Pegamentoi

UDIC AO. PR

selecenlos e novenla e sele Íeais e rcnta centâvos

ll . Alo! do Pod!Í t4irlatvo

lll- Publicld.dr
Náo há Íaa nle data

Não há pirblicaçoes para a pÍesenle data

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua:WalÍíêdo Bittencouí de Moraes n' 222 - CenlÍo

Fone/Fax (43)3266{100
E{nailr dianooíioal@nsb.pí gov.bí - Silê www.nsb.pr.gov.br

Dcr! enrô àssr..co por aEr!a.alo F!rd' Nr-i !ái r,:
Bà:bara pÍerelL.ã uln.ipai r)arô1'r3;j. rl.)l }.a
SERÀSÁ- Sla aurenlo.hde É Éar:.r.n.r..ít .,r. ; r,!..,
.ravêjdo,(e lÍon,
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1554 C. Procópio, Domingo, 29 de Abril de 2018

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

puBLrcÂçÃo TR|IESTRALDo ExfRATo oa aTA DÉ
REGISTRO DE PREÇO N.' 59/20í7 - PMNSA REFERENTE AO

PREGÀo PRESENctÀL N'2tnoí? - PMNsa
OAJETO - Rêgi§tô d€ prcFs ,árô eventuál contraLa(áo de empÍêsa pa.a

prê6tação ds serviçôs dê olicjnêiros no Espaço Convivêr - Sêrvlço de
Convrvêftia € Fo.r.aleom€nro de vlncuros. VÂLIOADE DAATA: oe 27107/20r7 á
2tlo7r201a-

BÉNEFICÁR|ÂOÀATA, CIBELE FRÂNCO. ME CNPJ 3Ob. 27,610,I27lO@1.
89

Rua Robêdo HÍo Nashlmá,7:l Cásâ. CEP.86240000 - BârÍo: Conjunto Anê
Meldes, São S€ba!üâo dâ /4noGira./PÂ.

RESPONSaVELJURIOTCOiGâbnêlAlmeidâd6Jêsus,OAB/PRn'81-963.
EspEcrFrcÁÇÁo DooBJETo E pREÇos RÉGrsrRÂDos

puBucÂçÀo TR|MESÍRAL ooExÍRATo oÀ ÂÍÂ DE
REGISTRO DEiREçO N,'60/2017 - PMNSB REFERENTE ÁO

PREGÂO PRESEiICIAL N'2712017 - PMNSB
OBJETO - Rêglslío do pÍeçôs para êventuâl conú"áLâÉo do emprcsã P3rã

pG3LâÉo dr sen;iços de oÍieinelro! no Espâç. Conviveí - Selviço dê
Coívivéncir e Foítâlêdrienlo dê vincub!. V LIOAoE oAAÍ,'J Oe 27mn017 a
2ú7nOl8.

BENEFIcÁRÁoÂATÀ LUcINEIAÂNÍUNES RtBEIRo O?95274100o
CNPJ sôà n'. 2?.103.141/ú01{1
Ruâ Zacád8 Lemes Gorrâtues.355 - CEP: 86250000 . 8aiío: Cenlro. Novã

S.nlô &iô6ra,rPR
RESPONSÁVÉL JURIOICO; GabdslÂlÍneid3 de Jesus, OABíPR n'81.963.
ÊspEcrFtcAÇÃo oo osJEÍo E PRÊços REGÍsTRÀoos

AVISO OE REAAERTURA OO
PRÀZO PARA APRESEiITAÇÀO DA

oocuMENÍÂÇÃo
REF: CH^IIAMENTO P{TBLICO N

2no18.
A Comrssáo PoÍn.anÊnt6 de

Licilãção. inÍo.m8 que rsc€bsu os
documêírlos dô àâbílitação da
empíesá HÔSPITAL E
MATERNIDÂOE SANTA RIÍA OE
ASSÂl LÍOÀ. CNPJ n'
77.561 93{/0001-27. rnleÍessãda na
€rôc!çào do objeto óo ChâmaEênlo
público n'2lZO1E, para
crêd€Íriâmênlo dê 9essoâs ilridicas
pÍeslâdoêl dê sêrvips de a§§islôíÉa
à saúdê. credencradâs ao SIJS,
intarsssádas em paíicipaÍ de ío.na
complâmentâr êspêci,icámêÍrlê dc
coÍsullas €spedãlizadàs, Íealizâç3o
d€ Eraí116s de rmagom paÍa
6iagnôstico clinico, realizãç5o de
píocêdrmsntos âmbulâlóíras e
ciruÍgicos ê iôtEÍnáíientos, quô, epôs
ânálise do6 de.,mentos apÍÊs€nláú)s
veriÍicoir-so que nito íoi enviado
comprovante dâ hcençâ sãnilánã
lendo ã .mpÍesa lsilo somêde a
(ntíêga da comp.ovâít6 de qu€ p€dru
.e rcnovaçào de lâll'cênçá, esp€rando
pôr !'istoíiâ da Regroõel d6 Sádde de
Loídriná pâÍ. áreíraLr a êmls9ào do
documenlo, ãendo pelo srDoslo
dêdarâda inatilil,adê.

tíloíntá âiôdâ que. €m vrrtudê da
inábilitaçào da ünica empíesa
cÍcdenclada, nca âheíto o píâzo de 08
(oito)diãsúleb, â conlsí dâ dãl! doste
aYi5O. pãÍâ êPíe3entâçào da
documênl6çào ÍâltEnra. conÍof me
disposto âô arL 48, §3' dâ L6i ôo
t.€66/93.

Nor€ Santâ Eàóaíâ. 24 de abnl de
2018.

Silvlo Rosa de Linra - Presidonte
da Conrit.ào de Licir.Éo Poíârla

r'010/2017

PUBUcAÇÃo TRIÀIESTRÂL Do ExÍRÂÍo DA ÁTA DE
REGISTRO OEPREçO N.'61/2017 - PltlfiSa REFERENÍE AO

PREGAO PRESENCIAL N'27T20í7 - PMNSB
OBJÉÍO - Rêgisúo óe prcços pãla evênllal clntÍãtâçáo de empresa paíâ

pÍesbçáo dê seíviços óe on€ineiÍos no Espaço ConvivêÍ - Sêru!ço de
Conür€ncla. Fodal€cimenlo deVlnculos. VALIOAOE DAÀTAi Oê 27107/2017 a
2d07m1a_

BENEFICIÁRIA DÂ ATA: ANA PAULÂ TAVELLA MACHÁOO OOS SANTOS -
MECNPJSobn'. 12.119.539/0001.43

Rua Pnacicaba, 18. ' CEPI E63ô0000. Bâirío: vila Sânlâ Mâriã.
Band€iíanl.s/PR

i rêq,( ôÂn,PR.r81S61

EÍâiâ de
Homologaçáo s

T l àüd.ôÍi!. óiirúr L- ra
É-CrDúiô..til|6-
l-r+EaEoa.Faot

ryô-rtÉôoâEorrúó
r@.C6eFlEriàl(É)rG
ruiÍ.r.íb'* OrDrei!lI

61 ô ãriçú ô.rdriú É ,É ô
- Fú cd dll Er. ê l2 (6zl

r0.d,

Pregào Elerrônlco n' 13/2016,
publicadá Âo Dúio OÍc!âl Elelrõn,co
edrçáo 1220. em 18/0ar20í8. c no
Jornal Â Cidade R€gionâl em
16/0{/2016. s€ndorue:

ONd6 S€ Iê: JS SIMOES EIRELI
tJE. CNPJ n'26.981.059/0001 00,
num vãloÍ de RS 5.797,94 (sêrs mil.
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PREFEITURA MUNICIPAL
.t. s0sHS*ft:r

E6tado do Paraíá

ERRÂTA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 13 20ta

Errata de Publicação do Termo de Homologação e Adjudicaçáo do Pregão

Eletrônico n' 13/2O18, publicada no Diário Oficial Eletrônico, edição 1220,

em 18l04 12O18, e no Jornal A Cidade Regional, em 18l04 12O18, serido

que:

Onde se lê:
L & L MERCÂNTIL EIRELI ME, CNPJ n" 26.587 .4r4 IOOOI-52.

Leia-se:
L & A MERCANTIL LTDA, CNPJ n" 26.587.4141O0O1-52

Nova Santa Bárbara, 07 de maio de 20 18.

,4r/"-
/Eiic Rondo

Prefeito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, ? 43. 3266.1222, X - 86.250-000 - Nova Sanra Bárbara. I
Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.prge!-ú - www.nsb.p!4Qy.bt



Nova Santa Bárbara - PR, 07 de Ma,o de 2018 - Diário Oticial Eletrônim - Edição: 1231t2018 -l1[l 'i " S16
REF.: PREGÂO ELETRÔNICO N'í3/2018
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publico intema, inscnta no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001-60,
com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu Preíeito Municipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa JS SIMOES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n' 26.981 .059/0001-00, mm sede na Rua Arnoldo Friz, 609 -

CEP: 96'130000 - Bairro: Warnow, lndaial/SC, neste ato repÍesentado pelo Sr. Edevaldo Fortês Simóes Junior.

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

VALOR: R$ 3.í97,94 (três mil, cento e noventa e sele reais e noventa e quatro centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do conlrato, ou seja, até 04/08/2018.

SECRETARIA: SecÍetaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/1 '140-03 e n' 08854.896000/1 150-01 .

FISCAL: Angelita 0liveira Martins PereiÍa - Portaria n" 2112018.

RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81 .963.

DATA DE ASSINATURÂ CONTRATO: 0110512018.

ERRATA DO TERMO OE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO

PREGÁO ELETRONICO N" 12J2018

Enata de Publicaçáo do Termo de HomologaÉo e Adjudicação do Pregão Eletrônico n" 1212018, publicada no

Diário Oficial Eletrônico, edição 1226, en 2610412018, e no Jomal A Cidade Regional, em 29/04/2018, sendo que:

Onde se lê:
Deslinado à aquisiÇão de um veÍculo tipo van, para a Secretaria lr4unicipal de Saúde.

Leia-se:
Destinado à aquisição de um veículo micro ônibus, para a Secretaria Municipal de EducaÉo, Esporte e Cultura

Nova Santa Bárbara, 27 de abril de 2018

Eric Kondo
Prefeito i/unicipal

ERRATA OO TERÍIIO DE HOTOLOGACÃO E ADJUDICACÃd

pnrenoffinco,J.l ll t

Errata de Publicaçâo do Termo de Homologaçáo e Adjudicação do Pregão Eletrônico n' '13/2018, publicada no

^ 
Diário OÍicial Elekônico, ediçâo 1220, em 18/04/2018, e no Jornal A Cidade Regional, em 18/04/2018, sendo que:

onde se lê:
L & L MERCANTIL EIRELI ME, CNPJ n" 26.587.41410001-52

Leia-sei
L & A MERCANTIL LT0A, CNPJ n" 26.587.414/0001-52.

Nova Santa Bárbara, 07 de maio dê 2018.

Eric Kondo
Prefeito Municipal

Diário Olicial Elelrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
Rua:Walkedo Bitlencolrl dê Moíaes n' 222 - Cenlro

Fonei Faxr (43) 3266 8100
E-mail draÍooíoaL@nsb pí.gov.bí- Silêlt/vww nsb.pr gov br

wW.líansparenciaparana com br'doensb

Oclamr'lc assn3u. por aern,c6d( Drlrr" ilJla S' .i
8â!aÍâ Preler:"rã t,!!"Iüpal 9a5Õ 0ÚLraú01óÚ Áa
SERASÀ- àa allênticdade é B;,inr'ú.ctrr rL. s;!J,ir.
.ru 6 do n[e hLrpj'\q r !r^,
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6 A CIDADE REGIONAL

Prefeitura Municipal de Nov

m OláÍb Ofi.ial çl€lrónico, .diç!o 1220. êd 1&txr2!1ô. . m

insdirá m CNPJ soõ o n. 95 :
BiuêÍrcq,l de MoJB. 222. n
Kdúo.êaúnp.€ALÍER|
CNPJ s.t n' m.802-002./0o0
89160@0 . Beim: FuíÉo CâD

OBJETO: Aquissào da ê.
rÉGis ê úUo., pãE $pn. ás

v !OR:Rl3.í3l.8ir.(Ué!r
PFÁzo oE ucÊNcÁ so t,qúElo, d sià, àlé 0{OA/201

. SECRSÍ RlÁi Sê.rolâÉ M
RECURSOS Ei]e.d a

0€454.896@0/1 1 50-O1
FISC^L AeêLl: ol;véúã lú
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PREFEruRA MUNICIPAL
,3 08NOVA SAT{TA BARBARA

ESTADO DO P.ARANA

Contrato no 26J20í 8

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O TUNICIPAL DE NOVA SAiITA BÁRBARA E A
EMPRESA iIUNDI EQUIPAIÚENTOS TEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS

ETRELLhTE, TENDO POR OBJETO A AOUTS|çÂO DE EQU|PATENTOS HOSP|TALARES,

EQUIPATENTOS DE II{FORTÁNCA, TÓVEIS E OUTROS, PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DA SECRETARJ,A TUNICIPAL DE SAÚDE.

Refercnte ao Pregão Eletrônico n.0 í3,20í8

O UNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n."
95.561 .080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittenmurt de Moaes,222, centÍo, Nova Santa Báóara, Paraná ,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eíc Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.1M-6 SESP/PR, inscnto no

CPF sob, o n" 018.008.95$50, residente e domiciliado nesta cidade, doravanle denominado CONTRATANTE, e a
emprev UNDI EQUIPATENTOS tEDICOS ODOÍITOLOGICOS E VETERINARIOS ElRELLl.tE, inscrita no CNPJ

sob n' 20.371 .330/0001-09, com sede na Rua Mato Grosso, 667 - CEP: 14085380 - Baino: lpiranga, Ribeirão Preto/SP,

neste ato representado pela Sra. Aline Gomês dê Almeida, inscrita no CPF n' 280.'178.00&19, RG n' 29.621.564-8,
doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o pÍesenle contrato, deconente do pro/ esso de licitaçá)
Pregão Eletrônico No 13/2018, aplicandGse supletivamente os princípios da teoÍia geral dos contratus, as disposi6es
de direrto privado e cláusulas estipuladas a seguir:

cúUSULA PRITEIRA. Do oBJETo
A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de inÍormática,

móveis e oulros, para suprir as necessidades da Secretaria lvlunrcipal de Saúde, tudo conforme especifcado no edital
convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n." 13/2018 e especificado abaixo.

CúUSULA SEGUNDA- OO PRÂZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a parlir da autonzação de fomecimento emitido
pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LoCAL oE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sextaÍeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, Íicando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisqueÍ responsabilidades,

Rua Walfredo Bittencourt de Momes no 222, Centro, I 43. 326,6.8100, E - 8ó.250400 Nova Santa
El - E-rnail - licilacaoaÍrnsb,pr.eo\.bÍ - *1v\+'.nsb-pr.eo!.br
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ITENS

Lote

008

,1 7779 BOMBA DE VACUO aIé 2

HP/CV potencia vácuo 0,5
HP/450 mmHg

ALT ALTPUMP N 1,00 1.799,99 1.799,99

Lote

011

1 7780 CADEIRA ODONTOLÓGICA
completa

N

t'
ODONTOI\,IED

ANGRA
1,00 7.700,00 7,700,00

Lote

025

,1 7789 FOC0 REFLETOR ambulatorial N

t'
GG EQUIP MD

100

2,00 229,00 458,00

NEGATOSCOPIO matenal aço
pintado tipo parede 01 corpo,

Lote

029

1 646 N

t'
GG EQUIP MD

300
2,00 185,0(. 370,00

TOTAL í0.327,9!)



PREFBruRA MUNÍCIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÉOO DO PARANA

CLAUSULA TERCEIRÂ . DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte inte.':ante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregáo EletÍônico N0 í3120í8 - e seus anexos;

b) Proposta da C0NTRÁTADA, datada de M/04/2018.

ParágraÍo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula,

serão considerados suÍicientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua peíeita execução.
Parágrafo Segundo . Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato,
Parágrafo Terceiro. A paíir da assinatura desle contralo, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou
termos aditivos que uerem a ser realizados e que imporlem em elter@es de qualquer condição contratual, desde quê

devidamente assÍnados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA oUARTA. Do PREço
Para a entrEa dos prodúos descntos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o

valor total de R$ '10.327,99, (dez mil, trezentos e yinte e sete Íeais ê noventa e nove centavos).

CúUSULA QUINTA. Do PAGATENTo
O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias apos a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamenle pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradorieceral da

Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os creditos tributários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os creditos tributáÍios relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c" do
parágrafo único do aÍtigo '11 da Lei Federal n.o 8.21U1W1, às contribuições instituídas a titulo de substituição, e às

contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Siluação junto ao FGTS.

Parágraío Unico. A CONTRÂTADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao

ajustado na Cláusula Qua(a.

CúUSULA SEXTA - Do PRÁzo DE ucÊNclA.
O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato, podendo o

mesmo ser proÍTogado por igual período dou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETITA- DAS GARAT{TIAS
A garantia dos pmdulos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A CONTRATADA
deverá prestar assistência técnica, durente o período de gaÍantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias,

contados a paÍtir da comunicação do deÍeito, para a conclusão dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura
Municipal.

CúUSULA oITAvA. DA RESCISÃO CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escnto da Administração, nos casos enumerados nos

incisos I a Xll e XVll do arl. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autonzação
escrita e fundamentada das autoridades clmpetentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que ha,a

conveniência da Adminislração,

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do conlrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Adve(ência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administraçfu pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Mministraçâ: Pública enquanlo perdurem os motivos

determinantes da puniçáo ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes,

deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b',

2

Rua WalfÍedo Bittencourt de Mor-aes n'222, CentÍo, t 43. 326ó.8100, E - E6.250-000 Nova Sarta Báóara, Paraná
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PRFFBruRA MUNÍCIPAL 0s09
NOVA SANTA BARBARA
ES]êOO DO PARAHA

cúusuLA Nor{A - DAS sAirçoEs
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposiçoes
anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CúUSULA DÉCITA. DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
O contratado deve observar e Íazer observar, por seus Íomecedores e subconlralados, se admitida subcontratação, o

mais atto padrão de ética durante todo o processo de licitaçâo, de contratação e de execuçáo do objeto contratual. Para

os propósitos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas:

a) "práüca corupta': oferecer, dar, receber ou solicitaÍ, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) 'prática fÍaudulenta': a falsiÍicaçáo ou omissão dos fatos, com o obietivo de influenciar o processo de licitação

ou de execução de contrato;

c) 'prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais |icitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepo^stos do órgão licitador, visando estabelecer preços em niveis

artiÍiciais e nãGcompetitivos:

d) "prática coeÍcitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando infuenciar sua paniopaçáo em um processo licitatóno ou aÍetar a execrrção do contrato;

e) 'pÍática obstÍutiva': (i) destruir, íalsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer , , )claraçoes falsas

aos represenlantes do organismo Íinanceiro multilaleral, com o objetivo de impedir matenalmente a apuração

de alegaçóes de prática prevista, deste Edital: (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo Ílnanceiro muhilateral promover inspeçã0.

ParágraÍo Primeiro. Na hipotese de financiamenlo, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançáo sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarande

a inelegível, indeÍinidamente ou por prazo deteÍminado, paÍa a outorga de contratos Íinanciados pelo organismo se, em

qualquer momento, conslatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao paÍticipar da licitação ou da execução um contrato

Íinanciado pelo organismo.

PaÍágrafo Segundo - Considerando os pÍoÉsitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a

contratação, deverá concordar e auloízaÍ que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parle ou

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo

Íinanceiro e/ou pessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

cúusuLA DÉctilA pRtitEtRÂ. DA DorAçÃo oRçAtENTAR|A
As de deconentes desta li conerão r conta da do 00 a havida a conta no

CúUSULA DÉCITA SEGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das

contÍato, com expressa renúncia de qualquer oulro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, Íirma o presente contrato, em 03 (três) vias de i

testemunhas. It-t-

questões oriundas do presente

gual teor, na presença de duas

N^ 3

DOTAÇÕES

322 I+.+.SO.sZ.OO.OO Do Exercício2730 08.00'1.1 0.301.0320.2025

323 I+.+.SO.sZ.OO.OO Do Exercício08.001.1 0.301.0320.20252740

Rua walfiedo Bittencoun de MorÀes no 222, Centro, t 43. 326ó.8100, E - 8ó-250400 Nova Santa Báôara, Paraná
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PREFEruRA MUNICIPAL

NovA sANTA eÁnenRA

ts/

ESTADO DO PARANA

Nova Santa Bárbara, aos 07/05/2018

PreÍeito Àrunicipal - Contratante

ne meida

Mundi Equipamentos Médicos 0 icos e Veterinános Eirelli-ME - Contratada

,c ,/'r4-/.','
/Eric Kúndo

mi.çr#of., o..r*rus
Secretária Municipal de Saúde -Résfonsável pelo acompanhamento do contrato

\

A Pereira
naia n" 2112018F

4
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PREFBTURA MUNICIPAL oglo
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ContÍato no 27,20'18

coI,ITRATo QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A

EMPRESA ALTERiIED TATERIAL TIEDICO HOSPITALAR LTDA, TENDO POR OBJETO A

AoursçÃo DE EeutpAiIENTos HosprrÂLARES, EeutPAitENTos DE tNFoRilÁTlcA,

uÓvEs e oUTRos, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TTUNICIPAL

DE SAÚDE.

RêÍerente ao Pregào Eletrônico n.o 13/20í8

O tlUNlCíPlO DE NOVA SaNtl gÁnelRA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Brtlencourt de Moraes, 222, cP"nlro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.1846 SESP/PR, inscnto no

CPF sob, o n0 018,008,95$50, residente e domiciliado nesta crdade, doravante denominado CONTRATANTE, e a

empresa ALTERIIED ÍIIATERIAL tlEDlCO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 00.802.002000'1{2, com

sede na Estrada Boa Esperança, 2320 - CEP: 89160000 - Baino: Fundo Canoas, Rio do Sul/SC, neste ato

representado pelo Sr. ilaicon Cordova Pereira, inscrilo no CPF n' 015,886.93$70, RG n'3.242.195, doravante

denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, deconente do processo de licilação Pregão

Eletrônico N" '13/2018, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos conlratos, as disposições de direilo
pnvado e cláusulas estipuladas a seguiÍ:

CúUSULA PRITIEIRÂ. DO OBJETO
A CONTRÂTADA obriga-se a íomecer à CONTRATANTE equipamentos hosprtalares, equipamentos de inÍormática,
móveis e oulros, para supnr as necessidades da Secretana Municipal de Saúde, tudo conÍorme especificado no edital
convocatório e proposta apresentada no Pregão Elelrônico n.o 13/2018 e especificado abaixo.

CúUSULA SEGUNDA - DO PRÁzo DE EHTREGA
0 prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias útêis, contados a partir da aulorizaçáo de Íomecimento emitido
pela Prefeilura.

cúUSULA TERCEIRÂ - Do LocAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretana [4unicipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Báóara - PR, em hoÉrio comercial de segunda a sextaÍeira, com seguo, frete, carga e descarge inclusos no

valor da mercadona, Íicando o Município de Nova Santa Báóara isento de quaisquer responsabilidades

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Centro. I 43. 3266.E 100. E ' E6.250-000 Nova Santa B
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ITENS

ài#
Lote

012

ãi
1 67M CARRO MACA SIMPLES material

confeccionado em aço inoxrdável

suporte para soro grades laterais e
colchonete na cor azul.

ffi!ffi
Olimedic
OLIMEDIC
MOD, OLI

tb I

ffiE
UN 2,00

ü#ffi
1.060,00

ffi
2.120,00

Lote
015

1 7785 CILINDRO DE GAZES
MEDICINAS material

confeccionado em alumíno
capacidade de 3L contém válvula,
fluxômetro e mamômetro.

MAT MAT
MODELO

003.'114

UN 2,00 507,42 1.014,84

TOTAL 3.í34,84
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PREFETURA MUNICIPAL 081Á
NOVA SANTA BARBARA
ESTÉOO DO PARÀNA

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregáo Eletrônico No 13120í8 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de UlU12018.

Parágrafo Primeiro. As parles declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula,

serão considerâdos suÍicientes pâre, em conjunto com este contralo, deÍlnirem seu objeto e a sua perfeila execução,

PaÉgrafo Segundo. Em havendo dúvidas ou diveçências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reunióês êiou

termos aditivos que üerem a ser reelizados e que imporlem em âlleraÉes de qualquer condição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes,

CúUSULA QUARTA. DO PREÇO
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Pnmêira, a CONTRATANTE se obnga a pagar à CONTRATADA o

valor total de R$ 3.13/í,84, (trfu mil, cênto e trinta ê quetro reais e oitenta ê quatro centavos).

CúUSULA QUINTA. DO PAGATIENTO

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias apos a entrega, mediante apÍesentaçáo da nota Ílscal acompanhada dâ

certidáo expedida conjunlamente pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente e todos os crájitos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os creditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 'a', "b' e 'c' do
parágraÍo único do artigo '1 '1 da Lei Federal n.o 8.UA1991, às contribuiçoes instituídas a litulo de substituiÇão, e às

contribui@s devidas, por lei, a terceios e CêrtiÍicado de Regularidade de Situaçáo junto âo FGTS.

ParágraÍo Único. A CONTRATADA se compromele a emitir a respecliva Nota Fiscal no valor conespondente ao

ajustado na Cláusula Quarta,

CúUSULA SEXTA - Do PRÂzo DE VIGÊNCIA.

0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato, podendo o

mêsmo ser prorogado por igual período e/ou de acordo mm as partes.

CLAUSULA SETIiIA- DAS GARÂNTIAS
A gerantia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a conlaÍ da data da Nota Fiscal, A CONTRATADA

deverá prestar assistência técnica, durante o perÍodo de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias,

contados a partir da comunicaçáo do defeito, para a conclusão dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura

Municipal.

CúUSULA OITAVA - DA RESCISÁO CONTRATUAL
A rescisão contralual poderá ser determinada por ato unilateral e escnto da Administraçár, nos casos enumerados nos

incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n0 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autonzação
escrita e fundamentada des auloridades compelentes, reduzide a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da AdministraÇáo.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20olo (vinte por

cento) sobre o valor total do contrato e demais penâlidades previstas, fica sujeila a uma das seguintes san@s:

a) Adveítência;

b) Suspensão temporáía de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de
até 02 (dois) anos.
c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitaÇão perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes, apos
decomdo o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b'.

Rua Walfredo Binencoufi de Moiaes no 222. Centm. I 43. 3266.8100. = - 86.250-000 Nova Santâ B
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PREFBTURA MUNICIPAL n812

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DÔ PARANA

CúUSULA NONA - DAS SANçÔES
Em oconendo inexecução eiou descumpnmento das obriga@s assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integÍal. Sem prejuízo das disposiçoes

anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CúUSULA DÉCIMA. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

O contratado deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subcontratados, se admitida subcontralação, o

mais alto padrão de éticá durante todo o processo de licitação, de contrataçáo e de execuÉo do obieto contratual. Para

os propósitos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direla ou indiretamente, qualquer vantâgem com o

ob,etivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsrficação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitaçáo

ou de execução de contrato:

c) "prática colusiva": eEuematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de Íepresentantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

arlÍiciais e nãecompetitivos:

d) 'prática coeÍ€itiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indrretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutÍva": (i) destruir, falsrficar, alterar ou ocultar provas em inspeçoes ou fazer declaraçÕes Íalsas

aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objelrvo de impedir materialmente a apuraçáo

de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intençáo sela impedir materialmenle o exercício do

direito de o organismo ÍinanceiÍo multilateral promover inspeçã0.

ParágraÍo Primeiro . Na hipótese de Ílnanciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adianlamenlo ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íisica, inclusive declarando-

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos flnanciados pelo organismo se, em

qualquer momento, conslatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

corruptas, Íraudulentas, colusiyas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitaçáo ou da execuçáo um conlrato

financiado pelo organismo.

ParágraÍo Segundo. Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição pare a

contralação, deverá concordar e autorizar que, na hipolese de o conlrato vir a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro mullilateral, medianle adiantamento ou reembolso, permitiÉ que o organismo

Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmenle indicadas possam inspecionaÍ o local de execuçáo do contrato e todos os

documentos, contas e regislros relacionados à licitação e à execução do contrato.

cúusuLA DÉcrilA pRtilErRÂ. DA DoTAçÃo oRçAilENTAR|A
As sas demÍrentês desta licit coÍTera0 r conta da a0 mentána havida la conta no

CúUSULA DÉCIilA SEGUNDA.DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questões onundas do presente

conlrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem lustos e acertados, Ílrma o presente contrato, em 03 (kês) vias de igual teor, na presença de duas
lestemunhas,

Rua Walfredo BinencouÍt de Moraes n'222. Centro. I 43. 3266.t100- E - 86.250-000 Novâ Sânta B;írbârà P

DOTAÇÓES

2730 foa.oor.to.aor.mzo.zozs ltzz ll.l.so.sz.oo.oo lDo Exercicio

2740 loa.oor.ro.sor.o:zo.zozs lrzs l+.+.so.sz.oo.oo lDo Exercício

E - E-mail licitacaolansb.Dr.qot.br - §_wrv.nsb.or.sov.br

N\
rS\

\1i



@
li*I

ffi

PREFHruRA MUNICIPAL

ESÍÂDO DO PARANA
NOVA SANTA BARBARA

t

Nova Santa Bárbara, aos 07/05/2018

c n
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uicnete.M oe.tesus

Secretária Municipal de Saúde - Respon§ável pelo acompanhamenlo do contrato

PreÍeito Municipal - Contratante

c

Contralo - Po an" 21t2018
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Attermed llat Ued tloap Lr(b
Eltrad, Boa Espêrânçâ, 2320

tundo Canoâs Cêp: 89í 63-664

Rto Do sul - sc

enocunnçÃo

Pela presente Maicon Cordova Pereira. Brasi{eiro. Casado, GeÍente, CPF 015-886.939.70 e RG 3.242.195,
residente ê domiciliado a Rua Hennque tvtrnzfeld, 130. Fundo Canoas. CEP 89.16G000, Rio do Sul SC, na
quatdade de representante legal da êmpresa Altermed lvbteflal NÉdico l-lospitalar Ltda, nomeia a Sra.
Claudia Gessêr Longen. CPF 070.053.96+79 e RG. 5 009{12 e a Sra. Cnstrane Oli/eira Packer CPF:
081 115.039-97 e RG. ô058470 outorgando-lhes podeíes específicos para onde com estia se apresentar,
representar a empresa nos pÍ@essos licitáónos, podendo eÍefuar cadastros, retirar editeis, foÍmular oÍeÍtas,
fazer verbalrnente lances de preços firmar declaraÇÕes, desrstlÍ ou apresentar razôes de rêcuÍsos, retificer
a próprie proposE de preços, examinar e visar d@umentos e propostss de preços, asslnar aEs, contÍatos e
Dropostas. recorrer e pratcar todos os atos necessáíios e implícitos ao liel, peífeito e câbal desempenho do
piesente mandato. E por seÍ expressáo de verdade ÍÍmo à presente convaldando-a até 30 de Junho de

:ã

2.

r!

Ateniied rt Med Hosp Ltda

Haicon Gotdova PeÍeira
Procurador

RG:3.242.195

CPF: 015.886.93$70

*

RIO DO SUL (SC), 7 de Dezembro de 2017
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BEPÚBLICA FEOERATIVA DO AFASIL
ESTAOO DA PARAíBÁ

caBÍóRto 
^2EvÊDo 

B^sÍos
FUNOAOO EU rsaa

PFTUETFO BEG§ÍBO CIVIL DE l{ASCrraE[ÍO E óErIC|S E PÂrV_^nvO OE CÀS^r,EirrOS, |]ÍTEROçÔES E TUTEL^S OA COlt^RC^ DE
JO^O PESSOA

Parâ iníomaçóer mas dêtalhadas desre ato. a@se o srle hhB.//auldEfiai azevedobÂstos.rcl.b. e ntone o cugo de Clonsufia desta Oqlaeçêo-

cridlgo d. Con.ult. dê3t tlclâr.ção: 8672r I

A consuha dslâ DedârâEão eslârá d6ponivelem nosssne aÉ12 2ng1g12:27:a7 $oràlo.àll

Av Ep ráoo Pesã. 1 145 Bâro dos Estados 54030-00, João Pe§soâ PB
Tel.: (43) 3244-s40.4 Fâr' (83) 3214'5.4/Í

htrprÁr/w.â2êvedobaslc.nol br
E mail: cáíôÍiô@a2evedobasrG.nol.br

Esrâ DECLÁRÂÇÀO Íor eh nde en 1212201? 12:5ia2 Oola loc.l) ar6vés do sBema de a uienrcáção d gna cto Cânóío À2êvedo Baslos. de
acôrdo com o Arl 1r. l0r e *c §§ r. e 2! dà MP 220012001. 6mô lamtÉm. o dqmenlo êlelrón@ auênrGdo @ntendo o C€rtírÉdo Ogna do
tituln do Caíóno Aze!€do Aasros podêíá ser §olidrÂdo diretahenrê â emFesa 

^LTERUED 
TaATEFTAL llÉDlco HOSPíTALÁF LTDÁ o! ao

Canóro pêlo endercço de ê mà âulênlG@a2wedohaslos nol br

DECLÂRAçÃo DE sERVIço OE ÂUTEMncAÇÃo DIGITAL

O Bêl Válber tuevedo de Miêndà Cávalcânt, Oli.aldo Pnmeno Beoslro Civ de Nas.rmenlôs e óbrlos e Pnvelivo de Cãsamenlos lniediçoes e
Tulê ás om aríbuç3o dê aulênli.âr 6 í@nhMÍ nms da C.máaâ dê Joáo Psoã CáDita do Eslado da Pãraiba, eô virlúdê de Lêr. elc

DECL-AFA para os dev'dos úns dê dtreío qLre, o doclmento êm a.ero dênriti@do ndivduátmenre em cadá códgo dê ALnentcÀçào Dtgtat, ar na
reÍeídâ sêquércia. ÍoiaLlenticádc dê acordo com as LQislaçóes e.om4 ugentesr.

DECL RO arhdã q@, pdâ gdanlrr lrá.spâréncja e séqur çà iuridi.a de lodos G alG onundos óôs r*pElrvos sêMçG dê Nôls ê FegElros do
E§tado da Paraibã, a CoEegedoia Gerál de Jusriçã edilo! o Prryimênto CGJPB Nr 003/201,r, dêpminândo a inserçáo cle um cód'go em rodos os
ârôs noronars e regisuais. assim, cada Selo Org lal de Frscàlpã§áo Eíratudoal conlém !m d:drgô úiEô (por exêmplo- *lo D4tlt l: ABC|2J45-
lrxa e de$á loma, ada âulênli.áção prBada pelá l1l§ Sery6nlla pode er @nlimada e reínÉda tãniâs vezês qúanlô Íô. nGáno
âlravés do srle do Trbunalde Jusliç! do Eslado dã Pdaíba, endeÍêçô hÍpr,/corÍegedodã.üpb.jus.bísêlo d sita /

A aut6nhcaFo diqilal do documênto lâz provã de que, ná datã ê hoÍa em que elâ íoi realizâda, â 6mp,esã ALÍEBIIED M^TEHI^L UÉOICO
HOSPÍÍALAR LTDÂ tiiha posse de um documênto com as mesmâs caraderÍslcas qle rorâm /epÍoduzdas na cópra aulenlicada. sendo da
êmp.êsá 

^LTEBIEo 
Í^TERnL raÉOrcO SOSPTTALAR LTOA â .êsponsabúdade, úncá e êrcusúa, pêra rdonêrdadê do doormeô1o apreseniado

'CÁrilo.r€ Aut€ntkãçáo Olgit l: 27031212171212010599 l
t.el.l.çõs VlgêÍrte6: Lêi FedeÍâl nr a 93584. Lei Fedêrâl nr r0406/2002. M€dida Prov§óna ., 22ml2001 , Lel Fedêrel n! 131052015. Le
Eslâduâr n,8.7212004. Lei Estaduârn. r0 r322013 e Proúmehlo cGJ N.003 2014

O reíendo é verda.le, doL Íé.

00005b 1 d73,4td94 t057Pd69Íe6bc05b633331a790a9626ac9ê57da.3ê64â84c9c31 4 1 7bdc49525ê3.d09d0901 3bae4 22ocfi ã10ã8ad856 r b 1 50d9300
0ddtf2,l36leb7óícáí0541 265d05d7351d
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Ê PREFEITURAIyIUNICIPAL 03is
* NOVA SANTA BARBARA

-l -'r-:- estaoo oo plnaruÁ

Contsato no 2U2018

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM O ÍIIUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA E A
EMPRESA DS MÉDICA DISTRIBUIDORA E SERVIçOS LTDÂ TENDO POR OBJETO A

AAUEçÃO DE EQUTPAIUENTOS HOSP|TALÂRES, EQUPAilENTOS DE INFORTÁTrcA

MÓVE§ E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OA SECRETARA ITUI{ICIPAL

DE SAÚDE.

Referente ao Pregão Eletrônico n.o í3/20í8

O MUNICíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARÂ pessoa jurídica de direito públim, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/000160, mm endereço a Rua WatÍredo Bittencourl de Mora,e4222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeilo Munlcipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.18+6 SESP/PR, inscíito no

CPF sob. o n0 01E.00E.959§0, residente e domioliado nesta cidade, doravanb denominado CONTRÂTANTE, e a

empresa DS MÉDGA DISTRIBUIDORA E SERVIçoS LTDA, inscrita no CNPJ sob n'14.720.688/0001-99, com sede

na Avenida Panamericana, 160 - CEP: 94350330 - BAIRRO: Parque da Matriz, Caúoeirinha/Rs, neste ato

representado pelo Sr, Jorge lvoni dm Santos, inscrito no CPF n' 428.962.66&20, RG n" 1009363753, doravante

denominada CONTRATA)4, c€lebrem entre si o presente contrato, decorÍente do processo de licitação Pregão

Eletrônico N0 13/2018, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposi@s de direito
privado e cláusulas esüpuladas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJEÍO
A CONTRATADA obriga-se a fomeceí à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de informátrca,

móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especificado no edital

convocaúio e proposta apresentada no Pregáo Eletônico n.0 13/2018 e especificado abaixo.

ITENS

Lote Itsm Codigo
do
píodutd
seNiço

DesoiSo do prodúdsewiço Marca do

Eodulo

Unidade
de
medlh

Quanüda
&

Preço
unitáÍio

Preço total

Lote

013

I 7782 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA em
polipropileno possui balde espremedor, kil com

mops liquido e po, placa sinalizadora e pá,

saco de vinil

JSN W3 UN 1,00 867,00 867,00

Lote

016

1 7807 COMPRESSOR ODONTOLOGICO
MoNoFÁslco 60 LlTRos . lnformaçóes
Técnicas:
- Tensáo: 110/220V
- Deslocamento teórico: 1oPés3/Min -
283Litros/Min
- Pressáo márcma: 120libras/Pol'- 8,3Bar
- Potência do motor: 2CV
- Número polos : 2

- Capacidade reservatóno: 100 Litros
- Volume de óleo: 180m1

- Ruído: 82dB(A)
- Númeo de estágios: 1

- Número de pistões: 2
- Tipo mneia: 442
- Diâmetro volante: 290mm

Pressure

ONP
'10/100

UN 1,00 '1.599,00 1.599,00

1

Rua l*alfredo Bittencou dc Momes n'222, Cenho, I43.3266.t100, [l - E6.250{00 Nova Santa Bárbara, Paraná
I - E-mail - l;.rt.rc.ro .i ,rsb rir !u\ :,r - .rii r r.r nr gri L'
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- Diâmetro de saída: 5/16"
- Tempo enchimento: 3 minutG /g segundos
. Dimensõês
- Largura: 450mm
- AJtura: 860mm
- Comprimento: 835mm
. Garanüa: 12 meses (3 meses de garantie

legal por lei, contando a paÍtir da data de

emissáo da Nota Fiscal de Venda e I meses

de garantia concedido pelo fabricánte conEa

deÍeito de Íabricação)

Lote

017

1 7781 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO

MONOFASICO 60 LITROS . lnformaçoes
Técnicas:
- Tensão: 110/220V
- Deslocamento teorco: 10Pes'/Min -
283Litros/Min
- Pressáo máxima: 12Olibras/Pd'- 8,3Bar
- Potência do motor: 2CV
- Número polos : 2

- Capaodade reservatório: 100 Litros
- Volume de óleo: 180m1

- Ruído: 82dB(A)
- Número de estágios: '1

- Número de pistões: 2
- Tipo coneia: 442
- Diâmetro volante: 290mm
- Diâmetro de saída: 5/16"
- Tempo enúimento: 3 minutos 44 segundos
. Dimensões
- Largura: 450mm
- Altura: 860mm
- Compnmento: 835mm
. Garanua: 12 meses (3 meses de garantia

legal por lei, contando a partir da data de

emissão da Nota Fiscal de Venda e I meses

de garantra concedido pelo fabric€nte contra

defeito de Íabricação)

Pressure

ONP
10/100

UN 1,00 1.599,00 1.599,00

Lote
023

1 7790 FOT0MELIZADOR de resinas tipo led com fi0. Microdont
BS

UN 1,00 299,00 299,00

1 7195Lote

028

MICROSCOPI0 LABORATORIAL básico, tipo

binocular, ocular 10 x 16, objetivas 05,

condensador koehler, iluminaçao de led.

lLab Bio

1600

UN 1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL 6.í64,00

*

PREFEITURA MUNICIPAL

ESÍÁDO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARAt.

i,,
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c USULA SEGUNDA- DO PRAZO DE EI{TREGA
O prazo de entrega seÍá de no máximo í0 {dez} dias útêis, contados a partir da autoúação de fomecimento emitido
pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

2
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* NOVA SANTA BARBARA

.J: ESTÊ€IO DO PARANA

Os produtos deveráo seÍ enfegue na SecÍelana Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, SN, Nova

Santa Bárbara - PR, em horário comercral de segunda a sexta-feira, mm segum, íÍete, c€rga e descarga indusos no

valor da mercadona, fic€ndo o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer respnsabilidades.

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste confab os seguintes documentos

a) Pregão Eh0ônico l{o 13/2018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de MlUl2018.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimenlo que os documentos mencionados nesta dáusula,

seráo considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua períeita execuçã0.

PaÍágrafo Segundo. Em havendo dúvidas ou divergências enfe os anexos e este contreto, vale o contrato.

PeÍágrâfo Terceiro - A paíir da assinatura deste mntrato, a ele passam a sê ünqJlar lodas as atas de reunioes eiou

lermos aditivos que viercm a ser realizados e que importem em alteBçoes de qualquer mndição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cúusulA QUARTA - DO PREçO
Para a entÍega dos prodúos descntos na Cláusula Pnmeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o

valor total de R$ 6.í§4,00, (seis mil, cento ê sessenta e quatÍo Íeais).

CúUSULA AUNIA - DO PAGAMENTO

O pagamento oconerá em até o 30 (tinta) dias após a entrega, mediante apreseírtaÉo da nota fiscal acompanhada da

certidão expedida conjunlamente pela Seuetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Proclradona-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os cráritos uibutários federais e à Díüda Ativa da Uniáo (DAU) poÍ elas

administrados, inclusive os cíéditos Eibutários relatrvos às contribuiçÕes sooais previstas nas alíneas 'a", 'b' e 'c' do
parágrafo único do artigo '1'l da Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuiçoes instituídas a título de substituiçá0, e às

conEibui@s deüdas, por lei, a terceims e Ce ,ficado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.

Parágrafo Único. A CONTRATADA se compromele a emitrr a respectiva Nota Fiscâl no valor conespondente ao

ajustado na Cláusule Quarta.

CúUSULA SEXTA - DO PRÁZO DE VCÊNCIÀ
O contmto terá ügência por 90 (noyenta) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato, podendo o
mesmo ser prorogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes.

CI.ÀUSULA SETIiTA - DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos seÉ de, no minimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscá|. A CONTRATADA

deverá prestar assistência técnica, durante o periodo de garanüa, r€speitando o prazo máximo de 3 (três) dias,

contados a partir da comunicaçâo do defeito, para a mncluúo dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Preíeitura

Municipal.

CúUSULA OÍTAVA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

A resosão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escnto da Administraçá0, nos casos enumerados nos

incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autonzaçáo

escrita e fundamentada das autondades competentes, redulda a termo no processo licitatório, desde de que haja

mnveniência da AdminisFaçã0.

ParágraÍo Único. Ouando a empresa vencedora der causa a rescisão do conlrato, além de multâ de 20% (vinte por

cento)sóre o valor total do confato e demais penalidades previstas, ficá sujeita a uma das seguintes sançoes:

a) Advertência;

b) Suspensáo temporária de participapo em licitaçáo e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de

ate 02 (dois) anos

Rua \\hlfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centlo, I 43. 3266.8100, S - 86.250400 Nova Santa Báôara, Paraná
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c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçao Pública enquanto perdurem os motivos
determinantes da puniçáo ou, até quê seja promoüda a reabilitação perante a pópria autoridade que aplicou a

penalidade, que seÉ concedida sempre que o proponente ressarcir a ÂdministaÉo pelos prejuizos resultantes, após
decomdo o prazo da sançáo aplicada com base no conüdo na leúa "b'.

cúusulA r{oNA. DAs SANÇÔES
Em omnendo inexecr:çáo e/ou descumprimenlo das obdgações assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos lermos da lei cjül por indenização integral. Sem prejuízo das disposi@s
anteriores, responde ainda, a trtulo de cláusula penal, pelo wkr de 20% (vinte por cento) da avençâ.

GúUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E OA coRRUPçÃo
0 contratado deve observar e Íazer observar, por seus fomecedores e subcontmlados, se admitrda submnfataçá0, o

mais alto padÉo de ética durante todo o processo de licitaÉo, de contrataçáo e de execução do obieto contratual. Para

os propositos desta dáusula, definem-se as seguintes pÉücas:

a) 'prática corrupta': oferecer, dar, Íeceber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a açáo de servrdor publico no processo de licitaÉo ou ne exeoJÉo de contrato;

b) 'pláüca fraudulenta': a Íalsificação ou omissão dm fatos, com o objetivo de influencrar o prooesso de licitação

ou de execuÉo de contÍato;

c) 'práüca colusiva": esquemalizar ou estabelecer um acrrdo ente dois ou mais liotantes, com ou sem o

mnhecimenlo de representantes ou prepostos do órgão licitrdor, visando estabelecer preços em níveis

artifi oais e náo-competitivos;

d) "pÍática coercitiva': causar dano ou ameâçar causar dano, diretr ou indiretamente, às pessoas ou sua

propnedade, üsando influenciar sua participação em um processo licitatório ou aÍetar a execu@ do contrato;

e) 'práüca obstrutiva': (i) desúuir, falsificar, alterar ou ocullar provas em inspeçoes ou íazer declaraçóes Íalsas

aos representantes do organismo Íinanceiro multjlateral, com o objetivo de impedir meteÍialmenle a apuração

de alega@s de prátc€ prevista, deste Edital; (ii) atos aria intenEáo seia impedir matenalmente o exercícro do

direito de o organismo Ínanceim mulülateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este oÍganismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive dedarando

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de confatos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, conslataÍ o envoMimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

corruptas, ftaudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato

f nanoado pelo organismo.

PaÉgrafo Segundo . Considerando 6 propositos das dáusulas acjma, o liotante vencedor, como condição para a

contratação, deverá concordar e avlonz que, na hipótese de o conuato ür a ser financiado, em paíte ou

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitiÉ que o organismo

fnanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuçáo do conrato e todos os

documentos, contas e registos Íehcionados à licitaçáo e à execução do contrato.

cúUSULA DÉcIilA PRITEIRA - DA DOTAçÂO ORçAI{ENTARIA
Asd deconentes desta liq 0 coÍrerao or conta da dota 00 entána havida la conta no

ESÍÂDO OO PARÂNA

L:

DOTAÇOES

Funci:nd pqranÉtica
lfo,nte 

oe funrreza oa oespesa

|roflrso I

Grupo da foírteConta da

despesa

08.001.10.301.0320.2025 F22 h.4.90.52.00.00 Do Exercício2730

2740 08.001.10.30'r.0320.2025 lezs h.4.90.52.00.00 Do Exercício

J
Ruâ Walfredo Biltencourt de MorÀes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, S - 86.250400 Nova Santa Báóar4 Paraná
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PREFEruRA MUNICIPAL

Fiscal

nt
DS Médica Distibuidora e Serviçm Ltda - Contratada

li*i: NOVA SANTA BARBARA

,í2,'r
lEfic Kondo

Prefeito Muniopal - Contratante

0i i:l
..,]] 3- ESTADO DO PARANA

cúusutl oÉcmA sEcuNDA. Do FoRo
Fice eleito o Foro da Comarce São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questoes oriundas do presente

conhato, mm expressâ renúncia de qualquer ouro, por mais priúlegiado que s€lâ.

E, por estarem justos e acerlados, firma o presente contÍato, em 03 (três) üas de igual teor, na presença de duas

testemunhas.

Nova Santa Báóara, aos 07/05/201E

s

res de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - Res pelo acompanhamento do contÍato

An

nicne/

a n" 2112018

5

Rua Walfredo Bilt ncouí de MorÀes n'222, Centro, 1,13. 1266.tI00, = 
- E6.250400 NoIa Santa Biiôar4 Paraná

E -E-mail- l,r:rraL.Lr,,r nJr pr rt;r br - \\ n n'.. lr !t,\ h

z--\-



W
ESTADO DO RIO GTAI{DE DO sUL,

FEPÚAUCA FEDEFAIIVÀ OO BEASIL

1? Tabetioilato ds . PoEto AlQgfe

,TBâ§LÂDA
... . LtvRoNe â09
JDE:PBOCUFAÇOE§- FOLHAN6í§8.

3:?iJ

N. 120245. -
DISTRIBI.'IDORA
LUCIITEMBERG.

Escritura pública de procuração qu€ DS ÀdDICA i:
E SERYIÇOS LTDA outorga a RODRIGO C,OUI-C,RT ..:.

- Saibam os que virem esta cscritura púbüca de procuração que, aos seis (06) diL
':r do mês de abril do ano dois mil e dezoito (2018), rcsta çidâde de Poío Alegre,

Estado do Rio Graade do Sú, neste 12' Tabelionato de Notas, comparecer:,
como:
OUTORGANT
DS ÀdDICÀ DISTRIBUIDORÀ E §ERVIÇO§ LTDÁ, in§crita no CNPJ sob -

u" 14.720.688/0001-99, com sede na cidade de Cachoeirinha/RS, na Aveaida 1.

Paqamericana n' 160, Bairro Parque da Matrü, com Alteração e Corsolidâçâo'
Contratual arqüvada na Junta Comercial, Industrial e Serviços deste Estado, em _:.-

27/031201E, sob n'4645411, oeste ato, presente pelo único socio JORGE IVONI
DOS SANTOS, brasileiro, empresário, separado conforme d€clara" poÍtador da :=

carteira de identidadc q" 1009363753, expedida pela SJS/RS, iDscrito no CPF :
sob n" 428.962.6@-20, Íesidente e donic.iüado Desta cidade, na Avenida-,..'--
Engerheiro Frederico Dahoç a'331, Bairro Sarandi, deüdameute idsuüficado e .'..-'

capaz para o ato.
Disse a outorgante, na forma antes menciorada, que nomeia e constitui seu _'

procurador o outorgado adiante qualificado
OUT
RODRIGO GOt LÁRT LUCETEIUBERG, brasrleiro, cnpÍesáÍio em
sociedade, solteiro, maioÍ, titúar da carteira do idetrtidade f 80'1O538262,

expedida pela SJS/RS, iDscrito no CPF sob n' 957-968.00040, residente e

domiciliado nesta cidade, na Avenicla Ecovillc n' 790, casa 4 BâiÍo Sarandi.*
POD
A quem concede poderes para rcpresentáJa nos atos rclacio[ados a sua gerência .: .'

. e admidstração; podendo, para tatrto, praúcaÍ e exercer todas as atiüdades:-
..-. gerenciais; rcalizar todos os negócios que digam respeito aos interesses sociais -

:- da outorgante; comprar e vender mercadorias ou produtos do seu ramo de.-
atiüdade; passaÍ recik)s; receber e dar qútação; abrir, Eoviúsntar e enccÍraÍ . -

contas bancárias, em qualquer estabeleciuotrto ba.ncário, s{a Cooperativas de

Crédito, Banco Cooperativo Sicredi S.A, Caixa Econômica F€deral, Itaú
Unibanco Holding S/À Batrm do Brasil S/À Banco Santauder (Brasil) S.À.,
HSBC Bank Brasí gA - Barco Múltiplo, Banco do Estado do Rio Grantle do
Sul S/A Barco Bradesco S/d Baoco Citibank S/A ou qualquer outso banco aqui
não citado ou entidad€$ afins; pndendo emitü, assirff e endossar cheques e

roceE-los; fazer depósitos e retiradas; dar oÍdeos e contrê-o(detr§ de pagBm€nto;

verificar saldos; solicitâr extratos de conta§; requisitar talões de cheques;

solicitaÍ e retirÀr caÉões magnéticos; registràr € altemr senhas; represenlá-la
psrante repartições púbücas federais, estaduais e muliciPais, na Jusüça Federal,
Estadual e do Trabalho, na Junta Comercial, Delegacia Regiimal do Tróalho,
Secretaria dâ Receita Fedsral e Esta<Iual, autarquias, ECT, empresas de

telecomudcação e onde mais preciso for e com esta s€ apÍesenta4 adnitfu e

demiú empregados; fiÍDar docum€ntos relativo ao Fundo de Garantia do Tempo

de Servigo; constituir advogado, itrvestindo-o dos poderes totais e especiais

ressalvados no adigo 105 do Código de Processo CiYil; entrE praticar tudo o
que uecessário for para o cabal desempaho deste mandato, sendo vededo o

subEtrbclecimento, erceto p&rr rcpraênteção em juím. ------.-
O prcseEte mandato teÉ pnzo de vslidade eté 03 de outubm de 2018.-
I)isse o rcpresentsEte dr mandante, soü as pcoas de lei, qoe Étio eE pleno

ügor os cláusulas de geÉocia corrtidas tr! Altençâo e Consolidsção
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Contrrtuâl Eetrciotrad&-
Assim o disse e pediu a lavratura deste ato que, aÉs lido em voz alta ao

comparecente, achou conforme, aceita e assina. De tudo dou fé. Eu, LENIRÀ D-E

ANDRADE BARBOSA DOS SANTOS, TABELIA STIBSTITUTÀ mandei
latrar a presente e subscrçvo.-

Selo Digital de Fisceliaçâo Notrrial e Registrrl
ProcurdÉo Outoryante PJ - Emol- R-$ 68,30
I - Selo Digital: 0,148.04.1800001.01507 - RS 3,30
Proc. Eletrônico Tab. Notas - Euol. R$ 4,60

I - Selo Digrtal: 0214E.01.1800002.15787 - R$ 1,40

JORG IVOM DOS SANTOS

Em testemunho /Y\ da verdade

-\-rr_\

LENIRÂ DE ANDRÁDE BÁRBOSA DOS SANTOS
TABELIÃ SUBSTITUTA

Enolunentos: R$ E3,20

Selo Digital: RS 4,70
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PREFEITURA Iv'lUNlCl PAL 0i_s

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

Contrato no 30/20í8

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEI\4 O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA VMLX COÍIIERCIO DE EQUIPAÍIIENTOS ELETROELETRONICOS LTDA. ME,

TENDO POR OBJETO A AOUISIçÃO DE EQUIPAÍIIENTOS HOSPITALARES,

EAUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVE§ E OUTROS, PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Referente ao Pregáo Eletrônico n.0 í3/20í8

O MUNICíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, pessoa jurídica de direilo público, inscrito no CNPJ sob n."

95,561 ,080/0001-60, com endeÍeÇo a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná,

representado por seu Prefeilo Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.1M-6 SESP/PR, inscrito no

CPF sob. o n" 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a

empresa VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n'
03.800.4771000'140, com sede na Rua Luiz Cirimbelli, 1659, 0 - CEP: 88930000 - Baino: lmigrantes, Turvo/SC, neste

ato representado por seu procurador, SÍ. Elizeu Coelho Raupp, inscrito no CPF n' 951.737.819-04, RG n' 3.388.364,

doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação

Pregáo Eletrônico N' '13/2018, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos, as disposiçôes

de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CoNTRATADA obriga-se a fornecer à CoNTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de inÍormática,

móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo coníorme especrÍicado no edital

convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n,o 13/20'18 e especiíicado abaixo.

c USULA SEGUNDA - DO PRÂZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máuimo 10 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de Íomecimento emitido
pela PreÍeitura,

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova
Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, Íete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, ficando o lüunicípio de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

Rua Walficdo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 1266.E 100, B ' 86.250{00 Nova Santa Btubara, P
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1 7808 CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 30,OOO

BTUS Cor branco, consumo aproximado de

energia para aquecimento 34,524 W, consumo
aproximado de energia para resfriamento

34,524. Com painel eletrônico, saída de ar
regulável, Íunçoes de reÍrigeração, aquecimento,
desumidificaÇão e ventllaçá0. Potência de 1644

W, vazão de ar de 800 m3/h, dimensóes da

unidade intema (AxLxP): 313 x 920 x 223 mm e
peso de 12k9. Dimensões da unidade extema
(AxLxP): 637x 830x285 mm e peso de 49kg

Agratto
CCS 30

QFI/OF
E

UN 16,00 2.999,99 47.999,84

TOTAL 47.999,84

E - E-mail - licitacao@nsb.Dr.qov.br ,Írr,eov.br
aran



PREFEITURA I\{UNICI PAL
q:.s

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

cúUSULA TERCEIRÂ . Dos ANExos coNTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Eletrônico N0 13/20'18 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 0410412018.

ParágraÍo Primeiro. As paÍtes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula,

seráo considerados suÍlcientes para, em conjunto com este contrato, deÍlnirem seu objeto e a sua perfeita execuçào.
Parágrafo Segundo. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato,

Parágrafo Terceiro . A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou

termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteÍações de qualquer condição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das parles.

cúusulA QUARTA. Do PREço
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRÂTANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o

valor total de R$ 47.999,84, (quarenta e sete mil, novecentos ê novênta ê nove reais e oitenta ê quatro centavos).

CLAUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
0 pagamento ocorrerá em até o 30 (tÍinta) dias apos a enkega, mediante apresentação da nota flscal acompanhada da

certidâo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os creditos tributános fêderais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas'a', 'b' e "c'do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21A1991, às contribuiçoes instituídas a título de substiluição, e às

contribuições devidas, por lei, a terceiros e CertiÍlcado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

ParágraÍo Unico . A CONTRATADA se compromete a emitiÍ a respêctiva Nota Fiscal no valor correspondente ao

ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRÁZO DE VIGÊNCIA.

0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, podendo o

mesmo ser prorrogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes,

CLAUSULA SETIi'A - DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal, A CONTRÂTADA

deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo mâimo de 3 (três) dias,

contados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Preíeitura

lúunicipal,

cúUSULA oITAVA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos

incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666i93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização

escrita e íundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Administraçã0.

ParágraÍo Único. Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor totaldo contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sançoes:

a) Advertênciai
b) Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos

delerminanles da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente Íessarcir a Adminisúaçáo pelos prguizos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b"

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes n'222, Cenko, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Sanra B
El - E-mail - llcjlacao@nsb.pr.qov.bÍ - www.nsb.or.eov-br
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PREFEITURA MUNICIPAL Ji,l

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

cLÁusuLA NoNA. DAS SANçOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contralo motivado pela

CONTRÂTADA, responde esta, nos termos da lei civil poÍ indenização integral. Sem prejuízo das disposições
anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (yinte por cento) da avença.

cúusuLA DÉclMA. DA FRAUDE E DÂ coRRUpçÃo
O contratado deve observar e fazer observar, por seus Íornecedores e subcontratados, se admitida subcontrataçáo, o

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de conkalação e de execução do objeto contratual. Para

os propósitos desta cláusula, deÍlnem-se as seguinles práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, recebeÍ ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de lícltação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a Íalsificação ou omissão dos Íatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação

ou de execuçâo de contrato;

c) "prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimenlo de represenlantes ou prepostos do órgâo licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍlciars e nãGcompetitivos;

d) 'prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propnedade, visando inÍluenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do conhato;

e) "prática obstrutiva'i (i) destruir, falsilicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declaraçôes falsas

aos representantes do oÍganismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuÍação

de alegaçoes de prática previsla, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo Íinanceiro multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro . Na hipótese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante

adianlamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-

a inelegivel, indeÍlnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos Íinanciados pelo organismo se, em

qualquer momento, constataÍ o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato

Íinanciado pelo organismo.

ParágraÍo Segundo. Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a

contrataçâo, deverá concordar e autorizaÍ que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em paÍte ou

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo

Ílnanceiro e/ou pessoas poÍ ele foÍmalmente indicadas possam inspecionaÍ o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e regiskos relacionados à licitagáo e à execução do contralo.

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. DA DOTAçÃO ORÇAIiIENTARIA
As des s decorrentes desta licit correrâ0 r conla da do ãoo mentária havida ela conta no

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões oriundas do presente

conkato, com expÍessa renüncia de qualquer oulro, por mais pÍivilegiado que seja,
E, por eslarem justos e acertados, Íirma o presente conlrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testêmunhas

Rua WalfÍedo Bitlencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 4J. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná
E - E-mail - licrtrcao@nsb.DÍ.gov.bÍ - w,!vw.nsb.or.sov.br
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2730 08.001.1 0,301.0320.2025 322 I+.+.SO.SZ.OO.OO Do Exercício

2740 08.001.1 0.301.0320.2025 323 l+ +.SO.sZ.OO.OO Do Exercício
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Rua walÍredo Bittencouí de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Báóara, Paraná
El - E-mail - I9i!êç39l@!§b.p1.gqy.bI - www.nsb.or.sov.br
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Contrato no 31/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEIV O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A

EI\4PRESA DUOMED PROOUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI . EPP, TENDO POR

OBJETO A AOUISIÇÁO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA, MÓVEIS E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIOADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚOE.

ReÍerente ao Pregáo Eletrônico n,o 13/2018

O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa luridica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walíredo Bitlencourt de lr4oraes, 222, cenlro, Nova Santa 1árbara Paraná .

representado por seu Preíeito N4unicipal SÍ. EÍic Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR. inscrito no

CPF sob. o n" 018.008.959'50 residente e domciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. e a

empresa DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob n"

82 38i .226104U -51 com sede na Avenida Brasil 1571 -CEP 86192000 - Bairro; Vila Salome. Londrina/PR, neste ato

representado pelo Sr. Venicios Souza Sposito, rnscrilo no CPF n" 967.266.879-'15 RG n" 5.336.622-8 SSP/PR,

doravante oenominada CONTRATADA. celebram entre si o presente contrato. decorrente do processo de llcitaÇão

Pregáo Eletrônico N" 13/2018. aplicando-se supletivamente os principios da teoÍia geral dos conlÍatos, as dlsposlçoes
de direilo privado e cláusulas estipuladas a seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga'se a fornecer à CONTRATANTE equ pamentos hospitalares. equipamentos de informática,

móvers e outros para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde tudo conÍorme especiÍicado no edital

convocatório e proposta apresêntada no Pregão Eletrônico n." 13/20'18 e especiílcado abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis. contados a partir da autorizaÇão de fornec mento emitido
pela PreÍertura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser enlregue na Secrelaria lvlunrcipal de St(e, srto a Rua Antonio Joaquim Rodrlgues. S/N. Nova

Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sext+Íeilç, com seguro, Írete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, Íicando o Ir.4unicÍpio de Nova Sanla Bàrbara\§e{to de quaisquer responsabilidades.
',1

cLÁusuLA TERCETRA. Dos ANExos CoNTRATUATS (
tràze'. pale i^leqrante desle contraro os segu nres doc"me.'[os: \
a1 Pregão Eletrônico No 1312018 - e seus anexos

b) PÍoposta da CONTRATADA datada de 04104/20'18

l(u.t \\ irlliJd.r Ilittrn!ourr Je \lorâcsn'112. (cIllro. Ê 1:l 126()ltlll0. ll-86.25G000\orlSlntaBirbrrx. I'iÍ.rnii
:l - L-rrl.rl r!t!,..rl! !\-lj;q lj'r t! \\- iD!!!!gq\ l,r

1

ITENS

Lote Item Código do
produto/s

erviço

Descrição do produto/serviço Marca
do
prod uto

Unida

de de
medid

a

Quantida
de

Preço

unitário

Preço total

Lote

0'19

1 77 86 DEA DESFIBRILADOR Externo

automático acessórios 1 elelrodo batera
no minrmo 50 choques tela de ECG

HEART

SINE

SAIVAR

ITAN

UN 100 4.850,00 4 850 00

TOTAL 4.850,00

N{
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Parágralo Primeiro . As partes declaram ler pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula.

serão considerados suficientes para, em coniunto com este conlrato, deÍinrrem seu objeto e a sua peíeita execuçáo.

ParágraÍo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniôes e/oLl

teÍmos aditivos que vrerem a ser realizados e que importem em alteraçoes de qualquer condiÇão contratual, desde que

dev damente assinados pelos representantes legals das partes.

cLÁUSULA QUARTA. Do PREço
PaÍa a entrega dos produros descÍitos na Ciáusula Pr me ra. a CONTRATANTE se obriga a oagar à CONTRATADA o

valor total de R$ 4.850,00, (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais).

CLAUSULA QUINTA . DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerà em até o 30 (trinta) dias após a entrega. mediante apresenlação da nota fiscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a lodos os crédilos tributários federais e à DÍvida Aliva da União (DAU) por elas

admrnistrados inclusive os créditos tributários relativos às contÍibuiçoes sociais previstas nas alíneas "a" "b" e "c" do
parágrafo únrco do arligo 11 da Lei Federal n." 8.21211991, às contribuiçoes instituídas a titulo de subslituiçáo. e às

contr burçoes dev das por lei, a terceiros e Certjíicado de Regularidade de Situação lunto ao FGTS.

Paráyafo Unico - A CONTRATADA se compÍomete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao

alustado na Cláusula Ouarta.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O contrato terá vigênc a por 90 (noventa) dias. entrando em vigor logo após a assinatura do conkato podefdo o

rnesnro ser prorrogadc por igual periodo e/ou oe acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no minimo 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A CoNTRATADA

deverá prestar assistência técnrca, durante o perÍodo de garantia, Íespeitando o prazo máxrmo de 3 (lrês) dias,

contados a partir da comunicação do deÍeito para a conclusão dos reparos. sem qualquer ônus adicional a PreÍeltura

lVun cipal.

cLÁUSULA oITAVA. DA RESCISÂO CONTRATUAL
A resc são contratual poderá ser determinada por ato unllateral e escnto da Adminiskação, nos casos enumerados nos

nc sos I a Xll e XVli do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes mediante autorizaÇào

escrila e íundamentada das autoridades competentes. reduzida a termo no processo lcilatório desde de que haja

conveniêncra da AdministraÇã0.

ParágraÍo Único . Quando a empresa vêncedora der causa a rescisão do conkato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades prevlstas, Íca sujeita a uma das seguintes sançoes'

a) Adverlênc a:

b) Suspensào temporária de participação em I c taÇão e mpedimento de contratar com a Administração pelo prazo de

are 02 idoisJ anos.

c) DeclaraçAo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos

determnantes da puniçAo ou até que seja promovida a reabiltaÇAo perante a própria autoridade que aplicoü a

penalidade que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes. após

decoíido o prazo da sançâo aplicada com base no contido na letra b'

CLAUSULA NONA. DAS SANÇOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das o açÕes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA. responde esta nos termos da lei civil por

antenores responde ainda a tílulo de cláusula penal pelo valor

denização integral. Sen prejuizo das disposiçoes
20% (vinte por cento) da avença

:1. FC T lrT:/_ nô l,3PJtrlI

l{uu \\'âllrcdo llitteneuurl dc iuor.rcs n" 222. CentÍo. El ll.3 6.Etoú-:l - 116.250-0ri0 Nora Saota ll'rrbara.
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cLÁusuLA oÉcrNe. oa rnquDE E DA coRRUpçÃo
O contratado deve observar e Íazer observar. por seus fornecedores e subcontratados se admitda subcontratação. o

mars alto padrão de étrca durante todo o processo de licitaçã0. de contratação e de execuçáo do objeto conkatual. Para

os propósitos desta cláusula definem-se as segurnles prátrcas:

a) prática corrupta"; oÍerecer dar receber ou solrcitar, direta ou indiretamente. qualquer vanlagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licítação ou na execução de conlrato,

b) prática Íraudulenta". a falsificação ou omissão dos Íatos, com o objetivo de influenciar o processo de licilaçáo

ou de execução de contratoi

c) 'pÍática colusiva' esquemalizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimenlo de representantes ou prepostos do órgão licitador visando eslabelecer preÇos em nrvers

ar Ic.ais e náo-competiuvos:

J) prática coeÍcitiva causar dano ou aneaçar causar dano dlreta ou indiretamente às pessoas ou sua

propíedade visar)do influenciar sua pan clpaçAo em um processo licitatório ou aíetar a execuçáo do conkato;

c) prática obstÍutiva' (i) destruir. falsiÍlcar alterar ou ocultar provas em inspeçÕes ou Íazer declaraçóes Íalsas

aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o obletivo de impedir materialmente a apuraçào

de alegações de prática prevista, deste Edital: (ii) atos cuja intenÇão sela impedir materialmente o exercÍcio do

direito de o organismo Íinanceiro mult lateral promover inspeçã0.

Parágrafo PÍimeiro . Na hlpótese de Íinanciamento parcial ou integral por organrsrno ínancelro multrlalerai. mediante

ad antamento ou reembclso este organ smo imporá sançâo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusrve declarando-

a inelegÍvel, rndeírnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos Íinanciados pelo organismo se em

qualqueÍ momento. constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente em práticas

conuptas, íraudulentas. colusivas. coercitivas ou obstrutivas ao participaÍ da licitação ou da execução um contrato

financrado pelo organismo.

Parágraío Segundo . Considerando os propósitos das cláusulas acrma. o llcitante vencedor como condição para a

contrataçã0. deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser Íinanciado. em parte ou

integralmente. por organismo financeiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso permitirá que o organismo

Íinancerro eiou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o iocal de execuçâo do contrato e todos os

oocunrentos contas e regislros relaclonados à lic tação e à execução do contrato.

cLÁusuLA DÉcrMA pRrMErRA. oA DoTAçÃo oRçAMENTARTA
As des esas decorrentes desta licita ão correrão or conta da dot 400 amentária havida ela conta no

cLÀusuLA DÉcrMA SEGUNOA. DO FORO I r
Frca eleiio o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Par\ná para a solução das questões oriundas do presente

.ontÍdtu co'r e),pressa re1únc a oe qualoueÍ oulío por mars priv,legiado que seja

E por estarem iuslos e acertados, Íirma o presente conkato, em 03 (lrês) vias de igual têor. na presença de duas

tesleÍnunhas.

Nova Santa Bárbara. aos 07/05/20'18

tJ,\

DOTAÇÕES

Conta da

despesa
Funcional programática Fonte de

recurs0
Natureza da despesa

2730 08.001. 10.301.0320.2025 4.4.90.s2.00.00 Do Exercício

2740 08.001.1 0.301.0320.2025 313 4.4,90.s2.00.00 Do Exercício

,.NÍ11","
\\

3

l(ul $ rlli.do lliucncour.le \{or.res u" 222. ('crrrnr Élll.i2(r(r.8l0tt-
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Secretária Municipal de Saúde - ável pelo acompanhamento do contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL

I NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

Contrato no 3220í8

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ E A
EMPRESA STEFRAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, TENDO POR OBJETO A

AOUISIçÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPTTALARES, EQUTPAMENTOS DE TNFORMÁTtCA

MÓVEIS E OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE,

Referente ao Pregâo Eletrônico n.o 13/2018

O MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561 .080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no

CPF sob. o n" 018.008.959-50, residente e domiciliado nesla cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa STEFRAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n' 07.811.283/0001-09, com sede na

Rua 24 de Maio, 352 Esquina com a Rua Pedro Claro de Oliveira - CEP: 86430000 - Baino: Vila J lr/ascaro, Santo

Antônio da Platina/PR, neste ato representado pelo Sr. Luiz Guilherme da Silva, inscrito no CPF n" 060.638.449-96,

RG n'9.814.542-7, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o pÍesente mnúato, deconente do

processo de licitação Pregão Eletónico No'13/2018, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos

contratos, as disposiçóes de direito privado e cláusulas estipuladas a sEuir:

CúUSUI-A PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obnga-se a íomecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de iníormática,

móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretana Municipal de Saúde, tudo coníorme especificado no edital

convocatóno e r0 taa resentada no Pre ão Eletrônico n.o 13/2018 e es ecificado abaixo

CúUSULA SEGUNDA - DO PRÁZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no mâimo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de fomecimento emitido
pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
0s produtos deverão ser entregue na Secretana lVlunicipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodngues, S/N, Nova
Santa Bárbara - PR, em hoÉrio comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, ftete, carga e descarga inclusos no
valor da mercadoria, ficando o Municipio de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'222, Cenrro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara,

3;I

ITENS

EÍíseru@.,

VEGEL

ED3OE

UN 4,00 279,00 1.116,00Lote

022
1 7787 ESTANTE AÇO IN0XIDAVEL cor cinza 06

prateleiras

UN 1,00 298,00 298,00Lote

047

1 7798 MESA DE ESCRITÓRlO base aço/feno
pintado, composição simples, MDF divisôes

com 03 gavetas.

CASTOFA

R

25.0100/25

3002

Lote

049

1 7797 |\4ESA DE REUNIÂO material madeira tipo

redonda 1,20mx1 ,20m.

CASTOFA

R 25.0181

UN 1,00 448,00 448,00

Lote

050

1 7811 MESA PARA IMPRESSORA estrutura
aço/feno pintado dimensões minimas de
50x40x70 cm madeira/mdf.

CASTOFA

R 25.0150

UN 2,00 149,70 299,40

TOTAL 2.í 6í,40

E - E-mail- licitacao(ánsb.or.sor'.br - *rlrv.nsb pr.gov.br
a
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PREFEITURA MUNICIPAL

EST ADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA 0836

Nova Santa Báóara, aos 07/05/2018

Z ./ -,-
,/?- /aÁZ

É{tckonldo''

a\
Michete§à#s de Jesus

Secretária Municipal de Saúde - RàópoiÀável pelo acompanhamento do contrato

PÍeÍeito Municipal - Contratante

Guilherme da Silva

StefÍan C rcio de i/óveis Ltda - ME - Contratada

s Pereira
Fiscal rato an'2112018

4

Rua walftedo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - E6.250400 Nova Santa Bárbara, Paraná

E - E-mail licitacaoú)nsb.pr.eov.br - www.nsbOr.sov.br



PREFETURA MUNICIPAL o: .,-
* NOVA SANTA BARBARA

Contrato no

ESTÁDO OO PARANÁ

33/20í8

COiITRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ E A
EMPRESA CIRURGICA OURO VERDE . COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EPP,

TENDO POR OBJETO A AaUEçÃO DE EQU|PATENTOS HOSP|TALARES,

EQUIPAIIENTOS DE INFORilÁTEA, IIÓVEE E OUTROS, PARÂ SUPRIR AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Referente ao PÍegão EletÍônico n.o 1U2018

O MUNICíPrc DE NOVA SANTA BARBARÂ, pessoa lurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561 .080i0001-60, mm endereço a Rua Waffredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu PreÍeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.93.184-6 SESP/PR, inscÍito no
CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a

empresa CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS HEDICOS - EPP, inscrita no CNPJ sob n"
í 4.308.899/000'1-19, com sede na Rua Tereza de Souza, 86 - CEP: 86042390 - Baino: Cj Dr Alberto João Zo(ea,
Londrina/PR, neste ato Íepresenlado pela Sra. Valdeci Antônia ltlarcelino de Anújo, inscrita no CPF n" 993.n 1.79t)-

M, RG n" 3.764.122-7, doravante denominada COI{TRATADA, celebram entre si o presente mntÍato, demnente do
processo de licilação Pregáo Eletrônico N" 13/2018, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos

conlratos. as disposiçóes de direito pÍivedo e dáusulas estpuladas a seguir:

CLAUSULA PRIÍÚEIRÂ. DO OBJETO
A CONTRATADA obnga-se a fomecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de inÍormática,
móveis e outros, pam supnr as necessidades da Secretana Municipal de Saúde, tudo conforme especificado no edital
convocatóno e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n." 13/2018 e especificado abaixo.

CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entÍega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a paÍtir da autoúeção de Íomecimento emitido

pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

Os pmdutos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em horáno comercial de segunda a sextajeiB, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, Íicando o MunicÍpio de Nova Santa Báóara tsento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA TERCEIRÂ . DOS ANEXOS CONTRÂTUAIS

Fazem paÍte integrante desle contrato os seguintes documentos

rTENS

Lote ttem Código

do

trodut
servip

Descriçáo do produtdseliço Marca do
poduto

Unidade
de
medida

QuarÍti
dde

Pre@

unitáúl
Preço

tot l

Lote
024

1 7794 MESA DE O(AMES característrcas posição do

leito móvel material aço/ Íeno pintado, possui

gabinete com portas e gavetas e suporte para

papel.

Ouro
Verde

ovo8007

UN 2,00 535,00 1.070,00

Lote
021

I 6736 Mesa de Mayo MATERIAL DE CONFECÇÃ0
AÇO INOXIDAVEL

Ouro
Verde

0v07021

UN 1 00 300,00 300,00

TOTAL 1.370,00

O -E-mâil - | , rr.rr:o.r r't. nr .ror. 5r - .\.\ r .:ll

I

ú,e
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PREFEITURA MUNICIPAL
0 i:;s

* NOVA SANTA BARBARA
ri=' ESTÂDO DO PARAIJA

a) Pregão Eletsônico Ho í3/20í8 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 04/04/2018

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno mnhecimento que os documenlos mencionados nesta cláusula,
seráo mnsiderados súdentes pare, em conjunto com este contrato, definirem seu obJeto e a sua perfeita execuçao.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entÍe os anexos e este con[ato, vale o contrato.
Parágrafo Terceito - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se úncular todas as atas de reuniôes e/ou
termos adiüvos que üerem a ser realizados e que importem em alteraçoes de qualquer condição mntratual, desde que

devidamente assinados pelos representanles legais das partes.

cúusulA ouARTA. DO PREço
Para a entrega dos produtos dessitos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obíga a pagar à CONTRATADA o
valor total de R$ 1.370,00, (um mil, Uezentos e setenta rêais).

CúUSULA QUINIA - DO PAGAIIIENTO
O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
ceítdâo expedrda conjuntamente pela Secretrna da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona4eral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos úibutários íederais e à Diüda Aüva da Uniáo (DAU) por ehs
administrados, inclusive os céditos tributários relatrvos às contribuiçoes sociais previslas nas alíneas'a', "b'e "c'do
parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2'121991, às mntribuiçoes insütuídas a título de substituiçã0, e às
contnbuiçoes deüdas, poÍ lei, a terceiÍos e CertiÍcádo de Regularídade de Situação junto ao FGTS.

Parágnfo Único. A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao

ajustado na Cláusula Quarta.

GúUSULA sExrA - Do PRAZo DE vGÊNch.
0 contrato terá vigênoa por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, podendo o

mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLÂUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS

A gaÍantia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A CONTRATADA
deveÍá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dies,

contados a partr da mmunicaçáo do defeito, para a conclusáo dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura
Municrpal.

CúUSULA oITAvA. DA REscIsÃo CoNTRATUAL
A rescrsão contratual podeÉ ser determinada por ato unilateÍal e escõto da AdmrnistraÉo, nos casos enumerados nos
incisos la Xll e XVll do art.78 da Lei Federal n0 8.666/93, e amigável, por amrdo entrc as partes, mediante autorizaÇão

escrita e fundamentada das autoridades competentes, Íeduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Administraçá0.

Parágrafo Único . Quando a empresa vencedora der causa a rescisáo do contrato, além dê multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do conhato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sançóes:

a) Advertência;

b) Suspensáo temporária de participaçao em licilaçao e impedimento de contratar com a Admjnistração pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contÍataÍ com a Administraçáo Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da puniçáo ou, até que seja promoüda a reabilitação pefante a pmpria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Adminisfação pelos prejuÍzos resultantes, apos

demmdo o prazo da sançáo aplicada com base no contido ne lera.b'

tr - E-mail I .r(.r.roii i\1, ir !o\ 5r - .,\ .,.,,h,
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CúUSULA NONA. DAS SANçOES
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obngaçoes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposi@s
anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valu de 20% (ünte por cento) da avenÇa.

cúusuLA DÉctMA - DA FRÂuoE E DA coRRUpçÃo
O contratado deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subconkatados, se admitida subcontratação, o

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contrataÉo e de execuÉo do objeto contratual. Para

os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes pÉtjcas:

a) 'prátice coríupta": oferecer, dar, receber ou solicitâr, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objettvo de influenoar a aÉo de servidor público no processo de licitação ou na exeftção de contrato;

b) 'prática ÍÍaudulenta'. a falsificaçáo ou omisúo dos falos, mm o objetivo de influenciar o processo de licitaÉo

ou de execuçáo de contrato;

c) 'práüca colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais liotantes, mm ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do óÍgâo licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifloais e náo{ompetitivos;

d) 'prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propnedade, üsando influenciar sua partcrpação em um processo licitatório ou aÍetar a exec!çáo do contrato;

c) 'prática obstrutiva': (i) destruir, Íalsificar, afterar ou ocultar povas em inspeçoes ou Íazer declaraçoes Íalsas

aos representanles do organismo financeiro multilateral, com o obietivo de impedir matedalmente a apuraÇão

de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos drja intenÉo seia impedir materialmente o exercícjo do

direito de o organismo financeiro multlateral promover rnspeçã0,

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamento. parcial ou integral, por organismo financeii.o multilateral, mediante

adiantamento 0u reembolso, este organismo imporá sançáo sobre uma empresa ou pessoa Íísica, inclusive declarando-

a inelegível, indefinidamente ou por prazo delerminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em prátcas

comrptas, Íraudulenlas, colusivas, coerciüvas ou obstruüvas ao partjcipar da licitaÉo ou da execuçáo um contrato

Ínanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das dáusulas aoma, o licitante vencedor, como condiçáo para a

conlÍataçáo, deverá mncordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em paíe ou

integralmente, por organismo linanceiro multlateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitiÉ que o organismo

financeiro eiou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de exe@ção do contrato e todos os

documentos, contas e registÍos relacionados à licitação e à execuÉo do contrato.

cLÂusuLA DECTMA PRrÍtrElRÂ. DA DOTAçÃO ORçAilEI{TARIA
As as demrrentes desta licita c!neráo conta da na havida a conta no

GúUSULA DÉCTilA SEGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena - Paraná, para a soluçáo das questões onundas do presente

conFato, com expíessa renúncia de qualquer outÍ0. por mais priülegiado que seja.

E, por estarem justos e aceÍtados, firma o presente contrato, em 03 (três) üas de igual teor, na presença de duas

testemunhas.
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g: EST ADO DO PÂRANA
Ii*]I ruOVA SANTA BARBARA 1''i ;

Nova Santa Bárbara, aos 07/05/20'18.

Prefeito l,luniopal - Contratante

l-
\laldb- /l,^t .A«^,-p

Valdeci Antônia ltlarcelino de Araújo

Ciúrgica Ouro Verde - Comercio de Produtos Medicos - EPP - Contratada

M Soares de Jesus
Secretária Municipal de Saúde - nsável pelo acompanhamento do contrato

liveira M ns eretÍa
Fiscal Contrato - Portaria n' 2í12018
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA OBç;
ESTÂDO DO PÂRANA

Contrato no 3,U20í 8

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O UUNICIPAL DE NovA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA I-A[ BRASIL EQUIPATENToS TÉDIcoS EIRELI . TE, IENDO PoR oBJETo A
AoursçÀo DE EeutpArEr{Tos HosprrALAREs, EeurpArENTos oe tnronxÁrrca,
móvets e ouÍRos, pARA supRrR AS NEcESSIDADES DA SEcRETARIA ÍruNtctpAL
oe snúoe.

Referente ao PÍêgáo Eletrônico n.o í3/2018

O iluNlciPlo DE tilovA Slln gÁngml, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95,56í,080/000140, com ênderqo a Rua Watfredo BÍttencourt de Moraes, 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito [,lunicipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no

CPF sob. o n" 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a

empresa LAtl BRASIL EQUIPATENTOS ÉDICOS EIRELI - ÍrlE, inscnta no CNPJ sob n' 29.084.765/000í -39, com
sede na Avenida Picadilly, N0 í00, Sala 203 e2U - CEP,34018004 - Baino: Alphaville Lagoa dos lngleses, Nova

Lima/l/G, neste ato representado por sua procuradora, Sra. Christiêlê Aline da Silva Rocha, inscrita no CPF n'
089,797,986-95, RG n' 14.440.412, doÍavante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato,

deconente do processo de licitação PrEão Eletrônico N" 13/20í8, aplicandcse supletivamente os pnncípios da teona
geraldos contratos, as disposiçôes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIIIEIRA. DO OBJETO
A CONTRÂTADA obriga-se a fomecer à CONTfuCTANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de informática,

móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especifcado no edital

convocatóno e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.0 '13/20'18 e especiÍicado abaixo.

CúUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega será de no mÉüimo í0 (dez) dias uteis, contados a partir da autoflzação de fomecimento emitido
pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregue na Secretaria l\4unicipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sextajeira, com seguro, Írete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, Íicando o iilunicipio de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA TERCEIRA - DOS ATIEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregão Eletrônico N0 í3120í8 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRqTADA, 04/04/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL

1r[
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DO PARANA

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula,

serão considerados suÍicientes para, em conjunlo com este contrato, deÍlnirem seu objeto e a sua períeita execução.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatuÍa deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reunioes e/ou
termos adilivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de quâlquer condição conkatual, desde que

devidamente assinados pelos represenlantes legais das partes.

CúUSULA OUARTA. DO PREçO
Para a entrega dos prodúos descrilos na Cláusula Primeira, a CoNTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o

valor total de Rl 850,00, (oitocentos e cinquenta reais).

CúUSULA QUINTA. DO PAGATENTO
O pagamento oconerá em até o 30 (tnnta) dias apos a entrega, mediante apresentação da nota Íiscal acompanhada da
certidtu expedida conjuntamente pela Sêcretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os crájitos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
adminislrados, inclusive os creditos tributários relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do
paÉgrafo único do artigo'11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuições instituídas a título de substiluiçã0, e às
contribuiçoes devidas, por Iei, a lerceiros e Certiflcado de REularidade de Situação junto ao FGTS.

Paáyalo Único . A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao

ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXTA - DO PRAZO DE UGÊNCIA.
0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, podendo o

mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS
A garanlia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A CoNTRATADA

deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias,

contados a partir da comunicação do deÍeito, para a conclusão dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura

lvlunicipal.

CúUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escnto da Administração, nos casos enumerados nos

incisos la Xll e XVll do art. 78 da Lei Fêderal n0 8.666/93, e amigável, por acordo entre as paÍtes, mediante autorizaçao

escrita e Íundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Administração.

Parágrafo Único. Quando a empresa vencedora der causa a rescisáo do contrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, Íica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertênciai

b) Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar com a Administraçfu pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da puniçáo ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b".

CúUSULA NONA. DAS SANçÔES
Em oconendo inexecução e/ou descumpnmento das obrigaçoes assumidas nesle contrato motivado pela

CONTRqTADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições

anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
t

o
ESTPDO DO PARANA

cúusuu oÉctnA - DA FRAUDE E DA coRRUpÇÃo

O contratado deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execuÇáo do objeto contratual. Para

os propósitos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta': oÍerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo dê influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsiÍicaçáo ou omissão dos Íatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação

ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgáo licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍlciais e nãGcompetitivos:

d) 'prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatóno ou afetar a execução do contrato;

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou Íazer declarações Íalsas

aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir matenalmente a apuração

de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intençáo seja impedir matenalmente o exercício do

direito de o organismo flnanceiro multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íísica, inclusive declarando-

a inelegÍvel, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de conkatos Íinanciados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da ticitação ou da execução um contrato

financiado pelo organismo.

Parágrafo Sêgundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a

conkatação, deverá concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitiÉ que o organismo

flnanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuçâo do contÍato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CúUSULA DÉcIMA PRIiIEIRA. DA DOTAçÂO ORçAIjlENTARIA
As des demnentes desta lici conerão r conta da d entána havida a conta no0

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questôes oriundas do presente

contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas

testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 07/05i 2018.

DOTAÇÕES
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Éric Kondo
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ChÍistiêlê Alinê da Silva Bocha

LAM Brasil Equipamentos [4âjicos EIRELI - ME - Contratada
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ttiçndif SLares de .tesus
Secretária Municipal de Saúde!'Ràsponsável pelo acompanhamento do contrato

Prefeito Municipal - Contratante

An êretras
Fiscal na n" 2112018

Olivê
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
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35'20íE

CONTRATo QUE ENTRE sI FAZEM o i,lUNIcIPAt DE NovA saNu eÁRBffiA T R

EMPRESA \ENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI, TENDO POR OBJETO A
AoursrçÃo 0E EeurPAMENTos HoSPÍTALARES, EeutpAitENTos DE tNFoRritÁTtcA,
uówls E ourRos, pARA supRtR As NECESSDADEs DA sEcRETARtA MUiltctpAL
DE SAÚDE.

ReÍerente ao Pregão Eletrônico n." 13/2018

0 ltuNlcíPlo DE NovA sAt{TA BÁRBARÀ pessoa juridica de dkeito público, inscrito no CNPJ sob n."
95.56í.080/0001-60, cun endaeço a Rua Wallredo Bittencourt de Moraes, 222, calto, Nora Santa Biírbara, Paraná ,

reüesentado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, hasileiro, casado, RG n' 5.943.18t1-6 SESPiPR, inscrito no
CPF sob. o n" 018.008.95950, residente e duniciliado nesta cidade, doravante densninado CONTRÂTANTE, e a
empresa VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL ElRELl, inscrita no CNPJ sob n' 22.392.M5/0001-91, corn sede
na Rua Ricalde de Marques, 1'15 - CEP: 91040280 - Baino: Jardim Sâo Pe&o, Porto /rlegreRS, neste ato representado
pela Sra. Aline lnês Ponün, inscrita no CPF n' 933.841.81G34, RG n' 7060608374, doravante denominada
COilTRATADA, cel€bÍam ente si o presente conrato, decdÍente do pocesso de licitação Pregáo Eletônico No

13i2018, aplicandose supleüvamente os pnncípios da teona çral dos coflfatos, as disposiçoes de direito privado e
cláusulas estpuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRÂ. DO OBJETO
A CONTRATADA oúigase a íornecer à CONTRATANTE equipamenbs hosprtalares, equipamentos de informática,
moreis e oubos, ptra suprir as necessidades da SecÍetaria Municipal de Saúde, tudo cmíorme especificado no edital
convocatoio e proposta apÍesentada no Pregâo Eletônico n." 13/20'18 e especificado abauo.

CúUSULA SEGUNDA - DO PRÂZO DE ENTREGA

O g?zo de efitrega seÍá ê no máximo í0 (dez) dias rrtds, cmtadG a partir da autorüação de Íomecimento erniüdo
pela Prefeitura.

CLÁUS1JLA TERCEIRA - DO LOCAL IE EI{TREGA

0s píodutos deveÍáo seí entegue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, ern horáno cornercial de segunda a sexta-Íeira, cün seguío, frete, carga e descarga inclusm no

vals da mer-cadona, ficando o Municipio de Nora Santa Bárbara isento de quaisqua respotsabilidades.

CúUSULA TERCEIRÂ . OOS AIIEXOS CO{TRÂTUAS
Fazeín parle integrante desle contrato os seguintes documentos:

a) PÍegão EletÍônico lf í3/201E- e seus anexos;

1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EST,ôOO DO PARANA

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 04/tÉ/2018.

Parágraío Primeiro - As pates declaran ter pleno mnhecimento que os documenlm mencionados nesta dáusula,
seráo mnsiderados suficientes para, an conjunb com este contrato, definirem seu obieto e a sua perfeita execução.
Parágralo Segundo - Em havendo d[lvidas ou divagências enfe os anexos e este conEato, vale o confato.
Parágraío Terceiro. A partir da assinahJra dste confato, a de passam a se ünculaí lodas as atas de reuniões e/ou
tennos aditivm que vierem a ser realizados e que importern em altaaçoes de qudqua condição contatual, desde que

devldmente assinados pebs repíesenbntes legais das pates.

CúUSULA QUARTA - DO PREçO
PaÍa a entrega dos godúos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obnga a pagar à CONTRAÍADA o

vdu total de R$ í.615,(X), (um mil, seiscentos e quinze reais).

CLAUS1JLA QTJIT{TA. Do PAGÂ'ilENTO
0 pagamento cüreíá eín até o 30 (rinta) dias aps a enüega, ÍrEdiante apresentação da nota fiscal rcunpanhada da

certidáo expedida conjuntamente @a Secretaria da Receita Federd do &asil (RFB) e pda ProcuradmaGerJ da

Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os creditm üibutâios federais e à Díüda Aüva da União (DÂU) por da
aúninistrados, inclusive os crájitos fifutários relativos às conüibuiçóes sociais prâ,istas nas alíneas "a", "b" e'c'do
paágrafo único do artigo 11 da Lei Federd n." 8.212199'1, às confibuirpes insütuidas a Ítulo de substitriçã0, e às

conúibuÇes devidas, por lei, a terceios e Certfrcado de Regulilidade de SiUação junb ao FGTS.

Parágraío Unico . A CoNTR.ATADA se compíomete a emiür a respectiva Nota Fiscal no vah conespondente ao

ajustado na Cláusula 0uata.

CúUSULÂ SE}|TA - DO PRAZO DE UGÊNC|À
0 contrato terá vigencia por Sl (novEnta) dies, entrando em vigor logo apos a assinafura do conbato, podendo o
mesÍno seÍ pro.Íogado po igual período e/ou de mordo mm as partes.

CLAUSULÂ SETIÍI|A- DAS GARANTIAS
A garanüa dos podutos será de, no minimo, 12 (doze) ncses, a contar da data da Nota Fiscal. A CONTRATADA

deverá prestar assistência técnica, durante o período de gaÍanta, respeilando o prazo máximo de 3 (fes) dias,

conladc a partir da mmunicaçáo do defeito, paÍa a conclusão dos reparos, s€m qudquer ônus adicional a Preíeitura

Municipal.

CúUSULA OITAVA. DA RESOSAO COI{TRATUAL
A rescisáo confaual podrá ser detaminada por ato unilaEral e escrito da Adminisbaçáo, nos casos enumerados nos

incisos I a Xl e XVll do aÍt 78 da Lei Federal no 8.66683, e arnigável, por acodo atre as partes, mediante autorizaçáo

escnta e fundamentada das autoridades crnpetentes, reduzida a teíno no píocesso licitatoÍio, desde de que haja

conveniência da Aúninistação.

Parágrafo Único. Quando a empresa vencedsa deí causa a rescisáo do contrato, alàn de multa de 20l" (vinb por

cento) sobre o valor total do contrato e demals penalidades pwistas, Íca su;erta a uma das seguinles sançóes:

a) Adveítência;
b) Suspensáo tempoíária de participaçáo un licitação e impedirnento de contrataÍ coín a A&ninistação peh prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Dedaação de lnidmeidade pam licitar ou contratar com a A*ninisEaçáo Pública enquanto perduran m motivos

deteíminantes da punição ou, até que s$a prunovida a reabilitação peíante a pópria autoridade que aplicou a

penalidade, que seÍá coflcedida semFe que o pmponente ressarcir a Administ4áo pdos prejuizos resultantes, apos

deconido o prazo da sanção aplicada cun base no contido na bfa "b".

or,r,J:L)

Rua Wal-&edo Brttercoun de Morm o" 222. Cenro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbãa, Paraná

El - E-mail hcitaco,ànsb.or.eor.br - r+rrrr. nsb.or. qov.br i
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 1i+1
ESTÁDO DO PARANA

cúusuLA NoNA. DAs sANçôEs
Em conendo inexecução e/ou descumpnmento das ohigaç€s assumidas neste confato motivado pela
CONTRATADA, responde esta, nos Ermos da lei civil poí indenizaçáo integral. Sem prejuízo das disposições
anteflores, responde ainda, a título de cláusula penal, pdo valu de 20% (ünte por cento) da avença.

CúUSULA DÉCIIiIA. DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
O contatado deve observar e fazer obseívaÍ, por seus fornecedores e subconfatados, se admitida subconfataçáo, o

mais alto padrão de ética durante lodo o prmesso de licitaçã0, de conbataçáo e de execuçáo do objeto confatual. Para

os pÍopositos desta cláusula, definenrse as seguintes pÍáticas:

a) 'prdlica corrupta": oÍerecer, dar, receber ou solicitar, diÍeta ou indiretamente, qualqua vantagem com o

objetivo de inÍluenciar a ação de savido público no processo de licitação ou na execução de confato;

b) "prática íraudulenta': a falsificaçáo ou ornissáo dos fatos, cun o objetrvo de influenciar o processo de licitação

ou de execuçáo de co'ntrato;

c) "práica colusiva': esquernalrzar ou estabdecer um acordo enbe dois ou mais licitantes, mm ou sem o

conhecimento de representantes ou fepostos do oÍgão licitador, visando estabdecer prEos em níveis

artiíiciais e nãocunpetrüvos;

d) 'príice coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretarnente, às pessoas ou sua

gopiedade, visando inlluencia sua partcipação em um pmesso licitatsio ou afetar a execuçâo do confato,

e) 'prática obírutiva': (i) êsÍuir, falsifcar, alteíaÍ ou oculta prwas em inspeções or fazeí declaÍ4óes falsas

aos repíesentantes do rganrsmo Ínanceiro multlaterd, cun o ójetivo de impedir matenalmente a apuração

de alegaçôes de pÍáüca prevista, deste Edital; [i) atos cuja intenção s{a impedir maaiaknente o exeícício do

direito de o organivno finarrceiro multrlateral proínoveÍ inspqáo.

Parágraío Primdro - Na hipotese de Íinanciarnento, pãcial ou integrd, por rganivno financeiro multilateíal, mediante

adiantanento ou reeÍnbdso, este oíganisÍno impoá sançáo sobre uma empÍesa ou pessoa Íisica, inclusle declarando

a inelegívd, indefinidamente ou pü prazo deteÍminado, para a ouloga de contratos financiados pdo uganivno se, an
qualquer momento, constata[ o envofuimento da anpresa, diretamente ou por meio de um agente, em práhcas

conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitlas ou obsrutivas ao paÍticipar da licitaçáo ou da uecução um contrato

Íinanoado pelo organisrno.

Pilfurzlo Segundo . Considerando os pÍopositos das clâusulas acima, o licitante vencedor, cuno condição para a

contratação, deverá concüdar e autsizar que, na hipotese de o contrato ür a seí financiado, em parte ou

integralnente, por organismo financeiro mulülateral, mediante adiantamento u reembdso, permitirá que o organivno

financeiro e/ou pessoas poí ele Íormalrnente indicadas possarn inspecionar o local de execução do coflEato e todos os

dmuÍrEntos, contas e regisfos relacionados à licitaçáo e à execução do contrato.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA DOÍAÇÃO ORÇAitEI{TARIA
tu as demnentes desta lici cürcíão conta da A) a havida conta no

CúUSULA DÉCITA SEGU]iIDA - Do FoRo
Fica dsto o Foro da Comarca São Jeronimo da Sena - Paraná, para a soluçfu das questões oriundas do presente

confato, com expressa renúncia de qualqueí oufo, por mais prülegiado que seja.
E, por estarem Justos e acertados, firma o presente contrato, eín 03 (ües) vias de igual teor, na presença de duas

testemunhõ.

3

Rua Walfredo Bitre couí de Mora€s n" 222. Centro. t 43 3266.8100,k-86250-000NovaSantaBáóara.Paraná
E - E-mail - licitacaord,nsb.or.qov.br - urrrv.nsb.or.eor.br IJ

OTAÇOES

2730 loe.oor.ro.ror.orzo.zozs .4.90.52.00.00 po Exacício2

27n loe.oor.rosÓiorzolozs B .4.90.52.m.00 ErE?ffiit
úil
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Prefeito Municipal -

Ati nês Pontin

Nova Santa Bárbara, am 07/05/2018.

r
22.392.04510001-e r

VENA VITA CONSí . '

COMERCIAL EIRELt ' crr
RUA RICALDE MAROUES. 119

JD. sÀo PEDRo -cEP g1.o4o-280

PORTO ALEGRE . BS

c

1?

Vena Vrta NSU al Eireli - a

L
Midrele Soees de Jesus

Secrelária Municipal de Saúde - Respmsável pdo acompanhamenb do cüfato

t{ Pereira
- Pclanan" 2112018

4

Rüa Walfredo Biíencouí de Mores n'222, Centro. 143. 3266.E100, [< - 86.250{00 Nova Satrta Báóar4 PaÍaúá
I - E-mail Lcitacrc,àr$.or.cov br - *rlrr nsb or s.ov.br
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PROCURAÇAO

VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIREU - EPP, CNPJ 22.392.0451@01-91, com
sede na Rua Ricalde Marques, n'119, Jardim São Pedro, Porto Alegre/ RS, tendo neste ato
seu representante legal ao final assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr.

Gustavo Montez Guindani - CPF 072.073.470-27 e RG 9083455445 SJS/RS - Solteiro,
residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, ao qual outorga amplos, gerais e específicos
poderes para todas e quaisquer das fases de Processos Licitatórios (Pregão Presencial,

Pregão Eletrônico, Carta Convite, Tomada de Preços, Concorrência e Cotaçôes),

especialmente para assinar propostas e documentos, oferecer lances, acordar, discordar,
transigir, receber procuração, manifestar intenção de interpor recurso ou declinar do
direito de fazer uso do mesmo, praticar todos os demais atos pertinentes, podendo, ainda,
requerer, impugnar, desistir, substabelecer e assinar qualquer tipo de documento ou
instrumento que for necessário para o fiel cumprimento deste mandato, tendo como
validade o prazo de 360 dias a partir da presen te data.

4lo.
Porto Alegre/RS, 22 de agosto de 2017.

neônà.ç. Po! SlltIJÀrçà ' 
f i!@

vEA VITÀ Cotsrol.roRr^ coEaclla
a..t. éê uro d.tt. l.b.liolrto +

VEI{A CONSU IA COMERCIAT EIRELI-EPP

Aline lnês Pontin
Sócio - Administrador

RG:7060608374
CPF: 933.841.81G34
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REPÚBL'CA FEDERÂÍMA DO BRÂSIL
ESTADO OA PARAíBA

CARTóRIO A':EVÊDO BÂSÍOS
FUNDAOO ETI 1888

PRIMEIRO REGISTRO CML OE NASCI ENTO E ÓB]ÍoS E PRIVATWo OE CASAMENToS, INTERDIçÕES E TUTELAS oA coT,ARcA oE
JOÃO PESSOA

Av Epitádo Pessoe. 1145 Barno dos Estado§ 5803G00, Joáo Pe§.oa PB
Tel. (83) 3244-54M / Fax (83) 3244-5484

lÍttp: vr r.lv- ãzeved obasl os. h ot- bÍ
E+nail: cârtofl o@azevedobâstos. noLbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO OIGITAL

o Bel. Válber Azevàio de Mrranda Cevalcânti ofoal do Primeiro RegEtro Civll de Nõomehtos e Ôhtos e Privãtúo de Casamehtos. lmerdrçóes e
Túelas coÍn atribuiÉo de aúenticar e recqlhecêr firmas da Comarca de Joáo Pessoa Captal do Estado da Paraíba, em vrrtude de Lei. etc...

OECLARA para (6 devido6 fins de direÍto que. o documento em ahexo rdehtúcado rndMduelmente em cáda Código de Aúennc*éo Dglalt ou ne
reÍehda sequêhcra, Íoi autenticádG de ecodo com 6 LegislaÉes e honias vrgernes'.

DECLÂRO arnda que. pâra gâIantrr transpârênoa e segurançâ jurídicâ de todos os atos onundos dos respectivG seNiços de Notas e Reg6tros do
Estado da PaÍaíba. a Corregedona Gerâl de Justrçâ edítou o Provirhento CGJPB No 00312014, deterhinando a inseíçào de um ódrgo em tod6 os
ato6 notoriai6 e regrstrais, assim, cada Selo Drgftal de FrscãlDaÉo Exhaiudicial Gontérn urn código úhico (por êxerndor Sdo Or:giÍdi ABC123/1,
XrX2) e de6sa Íorha c€da aLrtenticeÉo pÍocessada pela nossa Serventia pode seÍ conllrmada e verificda taÍías vezes quânto íor nec€66áno
atrevê do site do TrihJnalde Justiçã do Estado da Peralba, endereço http //corregedona.tJpb.lus.brÀelo-digitãU

A aúenücação digúal do documento Íaz p.ova de que, nâ data e horâ em que elâ foi realEada, a empíesa LOGITEX DISTRIBUIDoRA LTOA - ME
trnhâ posse de uln documento com as m6mes caracterlírcas que forêh reFodlzrdas ne ópia áutehticada, sehdo da empíesê LOGÍÍEX
DISTRIBUIDORA LÍDA - lrE a [esponseblidade única e exclusiva, pêla idoneidade do documento apresentado a este Cartóno.

Esta DECLARAÇÁO Íoi emitida em 2íOE/mí7 íí:06:m (hora lGl) através do sbtema dê âúenticáÉo digital do Cartório Azevêdo Bast6, de
ãcordo com o Art 1o. 10o e seus §§ 1" e 2'da MP 220c,2001, como também, o documento eletrônrco aúentrcado contendo o Cert,fcâdo Digíal do
tÍtular do Cartoio Azevêdo Bastcê, poderá ser solicitado diretamente a ehpresa LOGITEX DISTRIBUIDoRA LTDA - ME ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobâstos.not.bí

Pâra informaÉes mais detalhadas cl6te ato, âcesse o site !.gEleg!lg!.e!.qzsy.e!.9!gs!.Qs j4.E e rníoÍrne o Código de Consulta &sla
Dedataçh.

códago de consulta desta Declaração: 805264

A consuha desta Dedarcção estará drsponÍvel em nosso site áé 251116/20í8 í0:0í:37 (hora local).

'ciidigo de Autênticaçáo Oigital: 39632508í7095,11í05411
'Legislâçôes MgehtêE: Lei Federal h'8.935/94, Lei Federàl no 10,406/2092, Medida Provrsória no 22ooDoo1 Ler Federal ho 13í0520í5 Lei
Estâdual h'8.7212008. Lei Estadual no 10.1320í3 e Provirnento CGJ N" 003f2014.

^. 
o reÍerido é verdade, dou Íé.

CHAVE DIGÍTAL

ci5

00005b1d734fdS4fO57f2d69fe6bc05b2d3d4b8á8'l37e3ee8747bb74!,82Ue5214521c4e3oc2ú122W7A724dA543Í51238cd02cS3b89d8,bêe5667
d077Ícefi e2c5b0r26837S959í 359497c7ed0í

c- Ôa
raaôPÉúbr(rtBz:
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httpsr//autd€ital. az eved obastos. n ot. b./hom€/co.npíovante/396325081 70954 1 í 0545 1t1
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REPÚBUCÂ FEDERÂTIVA OO BRASIL
ESTAIX) OA PÂ.RÂIAA

CARTÓRX' Â.ZEVÊM BASTOS
FUIIDADO ET 1Et8

PRTTETRO REGTSTRO CML OE 
'lASCtrErÍTO 

E ÓB]TOS E PRTVATTVO DE CÀSAENT(E, TNTERTXçOES E TUÍEIÁS DA
coxÂRcÂ oE Í)^o PEssoa

Av- Epitâcjo Pessoâ, 1í45 Elâirc &§ Esíâ&§ 5&)30{0, Jú Pess PB
ÍÊJ.: (Aq 324+W1 I Fa)c (83) 32it4-5484

httô'/ú ârâ!Êj^hâft ô.ú lY
E-ínâl: cal'@azev€doü6t6-noLbí

DECLÀIiAçÃO DE SERVTçO DE AUTENNCAçÃO OIGÍTAL

O Bd. Váber Azevêdo de ÁiÍraôda Cayatcíni. Oficid do PÍirneiÍo Rêg;slÍo Civt dê f,lasdísÍbs e Ôtr'G e Príratirc de CasaírEírtos,
lÍíarÍlifãÊs c TrÍtCâr .í.Ír âlrilxli.Jh .b âr,tâírli.âÍ ê Íêr"ríràsrr fúrnàs rlâ cíl nãrâ ílâ .líÉí, Pcsraâ a-tilâl .l^ Fs}âíkr dá PâãilE
êín úÍhJdê de Lei, etc...

DECIÁR . par6 6 devdo6 fírs de diE to que, o doqJrÍs o efi anêro idêntifcado irdvüualísÍe €ír, de Cúiro de tune,1/*sF
Agiraf ou nâ rcfeíida sequência. fti auteíúkados de acordo coín as Lsgrdqões ê ÍEín6 yiJEíriBs'.

DECI-AÍIO aÍndâ que, Fra garaúi. üãlspaÍéílcà e sÉgúrançâ ,rrÍidicâ de lodG G &6 oíiundG dc ÍEspeÍritG seíviç.6 de tL ,6
ê Regi$ros do Estado da Paíaibâ, a CoÍÍegedoiÊ Gerd dc Justiça êdibr o PÍoürÍlento CGJPB M 00312014, d€teÍrDinãndo a
iÍrsêÍgâo de (Ín código êm tod6 os âtos íEbÍiâis ê íegisirab. ósin. cada Selo Digitd dê Fb.ãlizãÉo Édrajudicid (pném um
codigo úÍ*:o (oü exemolo: S.lo DiliÍrr: ÂBC1Z!íX|X:2\ e dessàloírÍÉ câ.lâ árnêílüi:âÉô üEâssedâ ode Íio6rsá S€ner iâ pod€
sêÍ cfi§rínadâ e veÍifi€da tarb vez6 qltânto tur necêssáÍio afavÉs do sih do T]ihnal de J(dilz do Estado dâ t'arâita enOereço
h@r/co.Íegedqb,tjpO jus.Usdo{I{rtau

Â âr.tânli*áô .littâl .lô .iÉdrrâíriô Iâz ffi!â .1,ê ô',ê. É ,lât2 a ]ID .rrr Í,trrÊ êlâ ki à^lio-b. à phÍrê.â l aLiIÍFI
ÍXSTRBITIXIRA LmA - IE liüa pGê de un d@rínenlo cÍrn 6 tIEsirEls caadEísliê qu6 tudn ÍEprd.uiras Íra cop.a
euienücada, sêndo dâ €mpIess LOGITEX IISIRXBUDORA LTDA. E a r€Épqsábtdade, úüca e êxdrisit/ã, pdâ i&nêidáde do
d@rmêôto apÍe§êotado a estâ CaÍtóíio.

405't

Esta OECLARAçÃO fq eniffi eín1AN7ím77 í212:19 (h6. loc.l) afavá6 do siêternã de airlentaaçao digibl do Csrtóíb Azevedo
Basb. de acoído cqn o Ad. 1o. íCP e sâ.É §§ 1o e ? & MP mnú1, cqlp bínbém, o doorín€íllo dêtslôírko aubnticado
4{ú!e4do o CêÍ!6c-ad4 D!48 dO Et'r+!!'do Cê@' 42e."êdâ B"shÊ. ÍÍú€.i se! !4-Iq'l.dn d,.rgt8|!!etri? a e!..I!?sa LOGITFJ
ITISIBBUIDoRA LTDA - IE or ú Gútorio p€lo eírdeÍeço de e{rd auiêíflicá@@redffi6.nctrbí

Pârâ hfoama{úês
e§âbcla@o.

mais deralhadôs d€de ato, e€ss8 o site ht[rsTadriigrta]-azeledobastos,noi.bÍ e inkíE o Codiog de Co.Étrlb

Códgo dá Cdrrult drÉ Dlclraji.rt 778476

A cqlgJb d€§{a Oec*aí.{áo e§íó dispoírivd eíll n@ site alá l8rú7rãH8 íí:59:5a (lü. loc.o.

lc;rxfigp dê ArrBrtireçáo Düri* 39631807í711 471?0ÉT8.1
2r ai.t +ââG viãríÉ l ôi F t$r 

^o 
Â qa6ÀÁ I ci Êdtà.-t ^ô 1n ÀlÉ.lr1tll, lratr É phviBiââ 

^o 
U)Írnrmnl I -i Fo,lâÉr ^.

13-'105/2015. Le' E#dud no 8.72120(8, Lei Est*.€l rP 10.1322013 e PÍorinêoto CGJ N' ú31ú14.

O ÍêíêÍuo á vêídede, dú fé

CIIAYE DGÍIÂL

(m06bíd734fé405/ZdoSe6àdEbab2ía79b58d8e3âh2ffi9«I91,tbe€7(m22a68bd.tcl368da3c2€cac5â03d5ff51238cd@é3b8
9d8ft ee5667d)77Élb7âlü"4.qrefll 6íc7e36925i:e(5

ÉÉi.àE+itb
& PlrÍúá À tziDe f.

lo 2ê ô {EE r zÍXli.

IcP
Erd
'âF.

httns://ilrtdisital.azevedobastos.notbr/home/commovantey'396318O717114717047E 1810712017
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PREFEITURA lyluNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Contrato no 36/20íE

CONTRATO OUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
E|\.4PRESA JHONATAN BAGAToL| NE, TENDo POR OBJETO A AOUtStçÃo DE

EQUIPAMENTOS HOSPITAIáRES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVE§ E

OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Referente ao Pregão Eletrônico n .o 1312018

O MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561 .080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no

CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATAI,ITE, e a

empresa JHONATAN BAGATOLI NE, inscrita no CNPJ sob n' 22.992.6320001-1'1, com sede na Avenida JuscelÍno K

de 0liveira, Sala 02 - CEP: 89190000 - Bairro: Seminário, Taió/SC, neste ato representado pelo Sr. Jhonatan Bagatoli,
inscnto no CPF n' 078.670.219-22, RG n" 5.012.322, doravante denominada CONTRÂTADA, celebram entre si o
presente contrato, deconente do processo de licitaçáo Pregão Eletrônico N0 13/2018, aplicândo-se supletivamente os
princípios da teoria geraldos contratos, as disposiçóes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRÂ. DO OBJETO
A CONTRATADA obíga-se a fornecer à CONTR{TANTE equipamentos hospitalaÍes, equipamentos de informática,

móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especificado no edital

convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 13/2018 e especificado abaixo.

CúUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a paÍtir da autoüação de Íomecimento emitido
pela Prefeitura.

cúUSULA TERcEIRA - oO LOCAL OE ENTREGA
0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em horárjo comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, Íicando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA TERcEIRA. DoS ANEXOS coNTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico No 13/20Í8 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 04/04i2018.

0i,. -J
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ParágraÍo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula,
serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, deflniÍem seu objeto e a sua perfeita execução.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.
ParágraÍo Terceiro . A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou
termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CúUSULA QUARTA. DO PREÇO
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CoNTRÁTANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o

valor total de R$ 5.889,60, (cinco mil, oitocentos e oitenla e nove reais e sessenta cêntavos).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento ocoÍeÍá em até o 30 (trinta) dias aÉs a entrega, mediante apresentaÉo da nota Íiscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Recelta Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributários federais e à DÍvida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, indusive os créditos tributários relativos às contribuíções sociais previstas nas alineas'a", "b" e'c" do
parágraÍo único do artlgo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituÍdas a título de substituição, e às

contribuiçoes devidas, por lei, a terceiÍos e Certificado de Regularidade de SituaÉo junto ao FGTS.

Parágrafo Único. A CONTRÂTADA se compÍomete e emitir a respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao

ajustado na Cláusula Quarla.

CúUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato, podendo o

mesmo ser prorogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CI.AUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no minimo, í2 (doze) meses, a contar da data da Nota FiscâI. A CONTRATADA

deverá prestar assistência técnic€, durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias,

contados a partr da comunic€ção do defeito, para a conclusâo dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura

Muniopal.

cúUSULA oITAvA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da AdministraÉo, nos casos enumerados nos

incisos la Xll e XVll do aí. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçáo

escrita e fundamentada das autondades competentes, reduzida a termo no processo licitatóno, desde de que haja

conveniéncia da AdministraÉo.

Parágraío Único. Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensáo temporária de participaÉo em licitação e impedimento de contratar com a Administraçáo pelo prazo de

até 02 (dois) anos.
c) DeclaraÉo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após

deconido o prazo da sançáo aplicada com base no contido na leka "b'.

n,-r
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cLAUSUT-A NONA. 0AS SANÇ0ES
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste
CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integíal. Sem
anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da
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CúUSULA DÉCIMA . DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
O contratado deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subcontÍatados, se admitida subconhataçá0, o

mais alto padráo de ética durante todo o processo de licitaçá0, de contratação e de execução do objeto contratual. Para

os propósitos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticâs:

a) "pnática conupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, diEta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a aÉo de servidor público no processo de licitação ou na execuÉo de contrato;

b) 'prática Íraudulenta': a falsiÍicação ou omissão dos Íatos, com o objetivo de iníluenciar o processo de licitaÉo

ou de execução de contrato;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licilantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e nãocompetitjvos;

d) 'prática coercitiva': causar dano ou ameaçâr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participaÉo em um processo licitatóno ou afetar a execuÉo do contrato;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocullar provas em inspeções ou fazer declaraçóes falsas

aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração

de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenÉo seja impedír materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeÉo.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanÉo sobre uma empresa ou pessoa Íísica, inclusive declarando-

a inelegÍvel, indefnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos Íinanciados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

conuptas, fÍaudulentas, colusivas, coercitivas ou obstruüvas ao participar da licitação ou da execuçáo um contrato

flnanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo para â

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo

flnanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitaçao e à execuçáo do contrato.

cUUSULA DÉcMA PRIMEIRÂ. DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As deconentes desta licita 0 cotrerao conta da d mentária havida a conta n0

CúUSULA DÉcilA SEGUNDA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questóes oriundas do presente

contrato, com expÍessa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acertados, firma o presente confato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 07/05/2018.
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RespÜnsável pelo acompanhamento do contrato
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

Contrato no 37/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA E A
EMPRESA FABTANO LERTN MTLK|EV|CZ. Epp, TENDO poR OBJETO A AQUTSçÃo DE

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EOUIPAMENTOS OE INFORMÁTICA, MÓVEIS E

OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE.

Referente ao Pregáo Eletrônico n.0 13120'18

O MUNIC|PIO DÉ NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95,56í .080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bitlencourt de Moaes,222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito l\,4unicipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.%3.184-6 SESP/PR, inscrito no

CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e domiciliado nesla cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a

empresa FABIANO LERIN MILKIEVICZ . EPP, inscrita no CNPJ sob n' 28.036.951/0001-30, com sede na Rua

Bronislau Wronski, 1400, Banacão - CEP: 84560000 - Bairro: Cenlro, Rio Azul/PR, neste ato representado pelo Sr.

Fabiano Lerin Milkievicz, inscrito no CPF n" 079.556,899-17, RG n" 71,187.6431 1, doravante denominada

CoNTRATADA, celebÍam entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregào Eletrônrco N0

13/2018, aplicando-se supletivamente os pnncipios da teona geral dos contratos, as disposiçÕes de direito privado e

cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRÁ. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a Íornecer à CONT&ATANTE equipamentos hospilalares, equipamentos de informática,

móveis e oulros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo coníorme especificado no edital

convocatório e proposta apÍesentada no Pregão Eletrônico n.o í3/20í8 e especificado abaixo.

CúUSULA SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da aulorização de fornecimento emitido
pela Prefeitura.

CúUSUI.A TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no
valor da mercadoria, ficando o lvlunicípio de Nova Santa Báóara isento de quaisquer responsabilidades.

cúUSULA TERcEIRA. DoS ANExoS coNTRATUAIS
Fazem parle integÍante desle conlrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico No 13/2018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTR\TADA, datada de 04/Ol/2018.
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO OO PARANÁ

Parágraío Primeiro . As partes declaram ter pleno conhecimento que os documenlos menctonados nesta cláusula,

serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, deflnirem seu objelo e a sua peíeita execuÇã0.

ParágraÍo Segundo. Em havendo düyidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contralo.

ParágraÍo Terceiro. A partir da assinatura deste conlrato, a ele passam a se vincular todas as alas de reunioes e/ou

termos aditivos que vieÍem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CúUSULA QUARTA . DO PREÇO

Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Pnmeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o

valor total de R$ 8.'1lo,00, (oito mil, cento e quarenta reais).

CúUSULA AUNTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em até o 30 (lrinta) dias apos a entrega, mediante apresenlâção da nota íiscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamente pela SecretaÍia da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cráditos tÍibutários federais e à Divida Ativa da Unieo (DAU) por elas

administrados, inclusive os creditos tributáÍios relativos às clntribuiçôes sociais previstas nas alineas 
-a", -b" 

e 'c" do

parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2'12/1991, às contribuiçôes instituÍdas a título de substituição, e às

conlribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação lunto ao FGTS.

Parágrafo Único. A CONTRATADA se compromele a emitiÍ a respectiva Nota Fiscal no valor coÍrespondente ao

ajustado na Cláusula Quarta.

CLÂUSULA SEXTA - DO PRÂZO DE VIGÊNCIA.

0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, enlrando em vigor logo apos a assinatuÍa do contrato, podendo o

mesmo ser prorogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes,

CLAUSUI.A SETIMA- DAS GARANTIAS

A gaÍantia dos produtos será de, no minimo, 12 (doze) meses, a contar da datâ da Nota Fiscal. A CoNTRATADA

deverá prestar assislência técnica, durante o periodo de garanlia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias,

contados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos reparos, sem qualquer ónus adicional e Prefeitura

lVunicipal,

CúUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A Íescisão conkatual poderá ser delerminada por ato unrlateral e escnto da Administraçâo, nos casos enumerados nos

incisos la Xll e XVll do art, 78 da Lei Federal no 8.66ô/93, e amigável, por acordo entre as paÍtes, mediante autorzaÇào

escrita e íundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haia

conveniência da Adminislraçâ0.

ParágraÍo Unico. Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do c!ntrato e demais penalidades previstas, Ílca sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimenlo de contratar com a Administração pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou conlratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação peÍante a própÍia autoridade que aplcou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes, apos

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

Ruir Walliedo BitlencouÍ de Moracs n" 222. Centro, t 1-1. 3266.8100. Z - 86.250-000 Nora Sartlt Bár
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PREFBruRA MUNICIPÂL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO OO PARANA

cúUSUI-A NONA. DAS SANÇÓES
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contÍato motivado pela

CONTRÁTADA, responde esta, nos teÍmos da lei civil por indenizaÇão integral. Sem prejuízo das disposiçÕes

anterioÍes, responde ainda, a tÍtulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença,

cúusuLA DÉcrMA . DA FRAUDE E DA coRRUpÇÃo

O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontrataçáo, o

mais alto padrão de étrca durante todo o processo de licitação, de contrataÇão e de execução do objeto contratual. Para

os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta': ofereceÍ, dar, receber ou solicitaÍ, diÍeta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a açâo de servidoÍ público no processo de licitação ou na execução de conlrato;

b) 'prática fraudulenta': a íalsificação ou omissâo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitaÇâo

ou de execuÇão de contratoi

c) 'prática colusiva': esquematizar ou eslabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de represenlantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer prqos em niveis

artiílciais e não{ompelitivos,

d) 'prática coercitiva'; causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou rndiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou aÍetar a execução do contÍato;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍlcar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou Íazer declaraçôes Íalsas

aos representantes do organismo financeiro multilateral, clm o objetivo de impedir matenalmente a apuraÇão

de alegaçÕes de prática pÍevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seia impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamenlo, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-

a inelegivel, indeÍinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diÍelamenle ou por meio de um agente, em prálicas

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercilivas ou obstrutivas ao participar da licitaçâo ou da execução um conlrato

financrado pelo organismo.

ParágraÍo Segundo. Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a

contrataçáo, deverá clncordar e autoÍizaÍ que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo

financeiro e/ou pessoas por ele foÍmalmente indicadas possam inspecionar o local de execuÇão do contrato e lodos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As as dec!rrenles desta lici 0 c0rrerao Í conta da 00 mentária havida a conla no

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questoes oriundas do presente

contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
E, por eslarem justos e aceÍtados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas,

,_t ) .t )
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2730 loa.oor.roror.oazo.zozs ltzz l+.n.m.sz.oo.oo Do Exercício

2740 loe.oor.ro.lor.oszo.zozs lsz0 la,n.so,sz.oo.oo Do Exercicio
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PREFEruRA MUNIOPAL

NovA sANTA eÁneana
tE§IADQ.o9;PAftANÁ

0.,69

Nova Santa Bárbara, aos 07/M/2018

,./ .2

,1-Z.r'
Éric Konão

Preíeito lvlunicipal - Contratante

[0üur'{§'t?r\}J'" {J.l}Y^r.lt{5

Fabiano Lerin Milkievicz

Fabiano Lerin Milkievicz - EPP - ContÍatada

MicheJe de Jesus
Secretá.ia Municipalde Saúde - sponsável pelo acompanhamento do contrato

An ereara

21t2018Fiscal - Porta n n'

E - Il-orail liciucao?insb.Dr.cor.br .nÍ.sov-br
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C= PREFEITURA MUNIOPAL

ii*I NOVA SANTA BARBARA
-...'*ú- EsÍloo oo pÂRANA

Contrato ]f 381ã!lB

4:SI

CO{IRATO QUE ENTRE SI FAZEM O TUI{ISPÂT tE NOVA SAI{TA BÂRBARA E A
EMPRESA L & A mRcAilnL LIDA TEND0 PoR oBJETo A AoUIsçÃo DE

EoutpAxElros HospÍrALÂREs, EeupAxttÍos x nronrÁncÀ fló\rEts E

ourRqs, pARA supRn As t{EcEsstDADEs DA SECRETARIA tuxtcpAl oe *úoe.

Rderente ao @âo Eefônico n.o 131201E

o uutttCiRo DE ilorA SÀNTA BÁRBARÀ pessoa jurídica de dieib Éuico, inscflto no CNPJ sob n."

95.561.08U0mí-60, cun endaeço a Rua Wafredo Bittencourt de lvlqaês, »2, cütto, Nora Santa Birbara, Paraná ,

represenhdo por seu Preídb Municipal Sr. Eric Kmdo, brasiHro, casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR, inscÍito no

CPF sob. o n' 0í 8.008.95$50, residente e dsniciliado nesta ciüde, dcr-Àranb denoninado COIIRATAIITE, e a

empresa L E A ERCAilTIL LTDÀ ins{rÍta no CNPJ sob n' 26.587.1Í4l0m1-52, com sede na Rua Lucihndia 2066, 0
- CEP: 8113754 - Baino: Jrdin do Vde, Vila Veha/ES, neste ato representado pela Sra Laissa Kden Campos
dos Santos, inscrila rp CPF n' í38.125.22Ê59, RG n' Í9147-539, &rdyante êndninada COÍ{TRATADÀ cdebran
entre si o trEserb cortrab, decsrente do prmesso de hit4a PÍegáo Ele[mico N' '192018, aflicandese
suflelivanente 6 píincidos da teria gerd d6 cütatos, as disposlpes ê cfireilo privado e cláusulas estipuladas a

seguir:

CúUSI'LA PRITEIRA. t)o OBJETO
A CoNTRATADA obrig+se a ÍüneceÍ à CONTRATA,ITE equipamenbs hmdtdares, equipínentc de ínfumáüca,

mor/ers e ouEos, pra supir as necessidades da Secretara Ítlunicipd ê Saúde, fudo cmÍone *pecificado no edital

convmatoÍro e pÍopcle apÍesentâda no PÍege Elefrônicp n.' 13D18 e espeiÍcado abaixo.

CúU$JLÂ SEGUNDA- DO PRAZO DE E]ÍTREGÀ
O prazo de entega seÍá de no máxho í0 (dcz) dis úteis, cmtadc a partir da aubÍizaçáo de fumecinento erniüdo
pda Prefdtura-

CúUSULA TERCBRÂ - DO LOCAI. DE EI{IREGA

7

ITENS

Lde ltn cóú
odo
trE*rt
olsri
ço

DesuÍSo do FodrhÉeíYtp llrca
do

Foúb

thilb
&ê
rnêdd
a

Amilid# PÍeço
uúàio

REço
brd

Lote
043

1 n83 COMPTJTADOR (DESKIOP€ASICO)

Ftressadü no miniru intd coe 13 ou A[,lD

A10, mernoia RÂM 1Gb, DDR3, 16m MHz,

disco rÍ$do minim & 500 Gb, tipo de nmihr
18,5 " (1366 x 768), nuse usb, 800 DPl, 2

boloes, scnd (csn fio) fmts conpativd cor o
itan, sistana opeÍaíond windoms 7 po (64

bits), g antia mínina de 12 ÍrEses, inteÍfac€s

de rede I 0/í m/í m0 e WlFl inteÍÍaces de vídeo

integrada, uülillades de disco óti:o CD/D\D run.

Positivo

MASTE
RClm

UN 2,00 1.355,m 2.710,00

Lote
052

1 7814 TELEVISOR T|PO LCD tanarho & tda 42,
conveÍsü digitd €nHa HDII#, portas USB,

FULL HD.

AOC
LEií355
970

UN 2,00 1.ru,m 3.576,m

TOTAL 6.2E6,m

Rua Wa.frodo Binercourt de Moro n' 222- Ccatro- I 43 ]26ó.tlm- i.i - t6.2501x)0 Nova Sanra Báód-À Paratrá

I - E-oail lrcrtccrcunsborrror br-rrstnsborqor br
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PREFEIIURA MUNIOPAL 0 .'.' t
NOVA SANTA BARBARA
ESTlOO DC PARÀNA

Os produbs daertu ser entegue na SecrÉaÍia Munbipal de Saúde, sito a Rua AÍrbnio Joaqlim Roúlpes, SN, Nova
Santa Báóaa - PR, em hor*io crnercid de segunda a sêxtafuira, oün seguÍo, Írete, caÍga e descaga indusos no

vala da nrercadona, ficando o Municiflo de Nora Sanla Báôara isento ê quaisqueÍ responsabilídades.

CLAUSUIá TERCERA. DOS A{EXOS COI{IRATUAS
Faz€rn parte inEgraÍ e deste contráto os seguintes documefltos
a) Pregáo Eetronico lP í31ã)1E - e seus anexc;
b) Proposta da CONTRATADA, dalada de 04t01/20Í&

Pailtúo Primeiro - fu pates declarín bÍ flano conhecirnento que G dc1lÍrtnb6 mencbnadm nesb c'láusula,

seráo con§deradc suficientes paÍa, eín cül,unb cün este contrato, definiem sãJ otieb e a sua pa'ídta erecução-
Par{Ialo Segundo - Em havendo dwidas ou divãgências entre os anexG e esb contrab, vale o cmtrato.
Parágralo Tercdro - A prlir da assinatura desb conffio, a de passan a se üncda toda as atas ê reunioes dou
teírnos adtivc que vierem a ser reCizadc e que impoÍteín eÍn dta-a@ de rydque mndiçào contafud, desde que

devid nenE õsin# pelos represenbntes legrús das pãtes.

CúUSULA QIJARTA - Do PREÇO
Para a enfega dG pÍodutos êscritos na Cláusula Pnmeira, a CONTRÂTANTE se obip a pagr à CONTRÂTADA o

valor totd de Rl 6286,fl!, (seis núl, duzaÉos ê oitBta e sêis íeaisL

CúUSULA QUII{TA. DO PAGATENTO
0 pagaÍneílto mreíá eín até o 30 Ginta) dias apc a eírtega, rnediaflC apÍeseÍrtaçe da mta fiscd ronpanhada da

certidfu ex@ida coniuntanenb @a Seoetaia da Receita Federd do easü (RFB) e pda BuradoriaGerd da

Fazenda Nacisrd (PGFN), reíerente a todos m creditos tibutrios fedeíais e à DMda Ativa da União (DAU) pü das
a&ninisfados, indusive os creditos fihrtíic rdativos às conrifuIpes smiab paistas nas díneas 'a', 'b' e 'c" do
prágrafo único do anigo 11 da Lei Federd n.o 8.21A19§1, as cüüihrip€s hsütuídas a útrb de subütuiçá:, e à
conúihrições devirhs, pü lei, a bíceÍos e Cerüficado de Reguladade de Sitiação junb ao FGTS.

Par4lÍaÍo Único - A CONTRÁTADA se cdnpÍdnete a emÍür a respectiva Nota Fiscd no vdoÍ mÍrespondente ao

ajustado na Clzusula Quata.

cúuslrlA sExTA-pg pq/us DE vtcÊxctA.
O cdltrato terá ügeflcie po. 90 (no\renta) dias, enfando eín úSor b{o apos a assinatura do cümo, podendo o
mesrÍn ser pÍ!fiogado poÍ igual peÍíodo e/ou de acüdo com as p bs.

CLAUS1JLA SETTÚA- DAS GARÀIIIIAS
A garantn dos podubs será de, no minim, 12 (doze) meses, a csrtar da dab da Nda Fiscd. A COÀITR{TADA

deverá pestr assbtrhcia tÉrnica, dlr b o peÍido de gaantia, ÍEspejhírdo o prazo máxiÍno de 3 (fes) dias,

contadm a pülir da cdnunicação do dddb, pra a cmdusão dos reprc, san qudqua ônus adicimd a PreÍeitura

Municipal.

CLAUSULA OÍÍAVA. DA RESCISAO C(XIRATUAL
A rescisão coílfatuel podeÍá seÍ deteíminada por alo unilabral e escÍilo da Adninistraçfo, nc casos enumerados nos

incisos I a Xl e Xúll do at 78 da Lei Federal nn 8.ô6ô!|3, e anÍgávd, pq acüú enre as pates, rnediilb autoÍizaçáo

escfltr e fund Ísrhda das autridades cúnpetentes, reduzida a Eím no píresso lbibúrio, desê de que haja

convenierrcia da Aúninist"açe.

ParágraÍo Único - Quando a empresa vencedüa der causa a rescísão do cofltrato, abn de mula de ãVo (ünte por

cento) sobrc o vúr total do mntrato e deírJs padidades pradstas, fca suHta a uma das squintes ser@:

a) Adveítência;

b) Suspensao Emporâía de participaçm em lbitaçao e impedlrnento de cfftraE cfir a Aúninisfação pdo
ab 02 (dois) anos.

Ç,

de

EI - E-marl I'c,rl:m a nsb pr eor br - lqrri n.h pr qor hr
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c) Deda4ão de lnidmeidaê para ficila ou mnffiar coÍn a Aúninistsaçfo PuHica enquanto perdwern c motivos
det€íminantes da p:niçtu cii, ate que sda funorda a reatilit4ão peíanb a prófia autcitlaê que aplicou a
penalidade, que será concedida sefipre $e o Fopoírente Íess cir a Aúninisfaçrc pdos prquizos resultantes, apos
deconido o prazo da sa4â: dbada con bce m colido na letsa "b .

cúusuL ilo{A - DAS sAt{çoEs
Em monendo inexecuçáo eJou descungÍnento d6 obigaçoes assuÍÍÍdas nesb conteb motivado pda
CONTRATADA, responde esta, nos EÍnG da lei civil po indaruação integrd. San p$uizo dm disposições
antenses, responde ainda, a titulo de cláusula pend, @o vdr ê 2096 (ünte pq'cenb) da avença.

CúUSULA DÉGIA - DA FRÂUDE E DÂ com,UPçAo
0 contatado deve obseívar e fazer observa, por sars funecefures e subcmffiadm, se adnitida subconffiação, o

mab alto padtu ê ética durante todo o pratsso de licitaçao, de cúffiaçáo e de execl4tu do otielo cfftatual. Para

os píoposilG desta dáusula, deÍn€íÍHê õ seguint€s prâticas:

a) "prfica curuÉd: oÍerecer, da, receber o,r sdkita, diela cü indiret neílte, qudqr vantagem con o
o§etivo de influenciar a açfo de servids prbko no processo de lcitação or na execrção de confab;

b) 'prática írardul€íta': a fahrficação ol anissão dos fatos, corn o ot{e{irc de inllumcia o processo de licitaçao

ou de execução de contrato;

c) "príica cdusiva': esqueÍnatiz o.l estabdecer um msdo enre &ris ou mais licitanta, oün ou sem o

conhecimenb de ÍepÍÊsentaflbs orj tr€postos do oígao lritador, visando estabelecer preços ern niveis

artifi ciab e nâo+flrpditivos;
d) "prÉüca ecitivd: causar dano ou neaç causa darc, dÍeb ou indiEtaÍnente, às pessoas ou sua

pÍopíredade, üsardo influencia sua participaçfu em um pÍmesso Ícitabrb fl afeta a execuçfu do contato;

e) 'príica ústntiva : (i) êsfuir, ídsiÍrca, dte-a ou muttã pÍwas eín inspeções ou íaa€Í d€dar4oes fabas

aos representanbs do uganivm financeim multlateÍd, csn o obielfuo de impedir mateÍi*nenle a apuraçel

de ahgações de prâtica píevbtr, deste Edtd; (i) atm ctia intsqão sqa irÍp€dír mateÍi*nents o €xeÍcício do

direito de o sganisÍÍro finarreio rnuldaterd píunorer insp€{Ao.

ParágraÍo Primdro - Na hipó&se de frnarciamenb, pücial ou htegÍd, por uganisno fnarceio mdflabrd, mediante

adiant nento oJ Íe€ínbdso, este ogarivno iryorá saíçáo sohe urna eípíesa ou pessm fisica, húsive êclarand+
a inelegívd, indefnil n€nte ou poÍ prazo deteÍminado, para a ouugê ê cqlfáos finarrciados pdo rgarisrno se, eÍn

qudquer mdneflb, úlslabÍ o envdyÍneíb da angesa, diEtnnenb 0l po. meb de um agente, ern práticas

crÍÍuptas, faufulertas, cdusiva, coerciwas ou úsfríivas ao prticipar th licitaçáo ou da execrjçáo um csltrato

frnanciado pelo rganisnn.

Parágrafo Segudo . Cmsiderando m popcibs das úusulas aina, o licitãrE venffiÍ, curn condÇâr paa a

contrataçfu, deverá cürcúda e atttÍrü,s que, na hi@e de o conffio ú a s€r fnanciado, €ín paÍte ou

integralrcnte, pu rganisrm financero muldat€rd, mediante adianfneflto cru reernbdso, permitfoá que o organismo

financeiro dur pessoas por de ÍrmalnenE indicad6 possan inspecima o bcd de execução do cúnFato e bdos os

docuÍnentos, cütas e re$sfm rdaimús à licitaçâo e à execução do coílt"âb.

cúusuLA DÉorA PfuxERA - DA mTAçAO mÇÂreNÍAIUA
P§ decorentes desb I cfierfo coflb da ha/ida cutla no

$,

3

DOTAÇOES

Gottaú
@êsa r ffi farczaoadeseesa P*""*urimdpganá[e

2730 @.mr.ro.aor.oszo.mzs ltzz 14.4.90.s2m.m po fxercicin

2740 @.oor.ro.aor.mzo.zozs Fzl l+.l.so.sz.m.m fo Exercicio

Rua Walfredo Biuqrcoun de Mora o" 222- Centro. I 43 3266.EI00. lZ - 86.250$00 Nova Sanla B:iódÀ PaÍaDá
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ofhr,vt l{r f/e,r Q #. ,b,
Laissa Keden Campos dos Sírto§

L & A Àilercarül Ltda - Cmffiada

n Cí
-,U:

. t' --r:- ESTÂDo oo PÂftaNÁ

CúU$JLA IÉOIASEGUNDA. Do FoRo
Fica deito o Fro da Cornaca São Jo'qriíno de Sena - Paraná, pra a sdução das guestóes qrundas do tresente
contzto, cún expíessa Íenúncia de qudqjeÍ ouüo, por Ínâb píiúleSado que sqa.
E, por estarem iust6 e arstados, fiÍma o pí€senb confab, eín 03 (tes) üa de igud Eor, na preserça de duas
testeÍnunhõ.

tlwa Silta Bâtía, m 0705/2018.

c Kmdo

Preíeib Àlunicipd - C,mfabob

11

ô
rtttt-

{e ftrbs de Jeurs
Réponsável pdo mnpmhamenb do confato

Iidt
Secretária Municild ê Saride -

Fiscd
s

21n018

4
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PREFETURA MUNICIPAL
ca

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

Contrato no 39/20í8

COI{TRATO QUE ENTRE SI FAZEM O ÍÚUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA FENIX EQUIPAIIENTOS PARA INFORTATICÂ LTOA, TENDO POR OBJETO A

AOUrSçÁO DE EQUTPAHENTOS HOSPTTALARES, EQUtpATENTOS DE tilFORilÁICA,
TÓvEIs E oUTRoS, PARA SUPRIR AS l{EcEssIoADES DA SECRETARIA HUNICIPAL

OE SAÚDE.

Referente ao Pregáo Eletrônico n.o í312018

O tlUNlCíPlo DE NoVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561 .080/0001-60, com enderqo a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu PreÍeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no

CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa FENIX EQUIPATENTOS PARA INFORI{ATICA LTOA, inscrita no CNPJ sob n' 05.669.358/0001-25, com

sede na Avenida Manoel Ribas SN, Loja - CEP: 84620000 - EairÍo: Cenlro, Cruz Machado/PR, neste ato representado
pelo Sr. tlaÍcelo Ressel, inscrito no CPF n'028.411.239-95, RG n" 7.250.731-2 SSP/PR, doravante denominada
CONTRÂTADA, celebram enlre si o presente contrato, decorrenle do processo de licitação Pregáo Eletrônico No

13/2018, aplicandGse supletivamente os pnncípios da teoria geral dos contratos, as disposiçoes de direito privado e

cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRITEIRA. DO oBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CoNTRATANTE equipamentos hosprtalares, equipamentos de informática,

móveis e outros, para supnr as necessidades da Secretaía lüunicipal de Saúde, tudo conÍorme especrficado no edital

convocatóno e proposta apÍesentada no Pregão Eletrônico n.o 13/2018 e especificado abaixo.

CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de fomecimento emitido
pela Preíeitura.

ITENS

ffi
FÉ*.
i[Ê]
mih,

&§ffi
ffi

Lote
u4

1 7806 COMPUTADOR PORTATIL A configuração com o
processador da 5a geraÉo e 4GB de RAM,
proporciona potência e versatilidade para rodar

diversos aplicativos de uso geral, de forma simultânea

e sem lravamento. Além disso, o CQ21 disponibiliza
as principais feÍamentas para você coneclar todos os

seus dispositivos. Utilize o Leitor de Cartões, a
interÍace HDMI, o Wireless e as portas USB de alta
velocidade para compartilhar dados com muita

facilidade. O Windows 10 Home em conjunto com a
lela LED HD de 14 polegadas tornam a sua

navegaçâo muito mais divertida, com rmagens de

cores vivas e brilhantes.

Positivo
xci-3560

UN 1,00 1.429,00 1.429,00

TOTAL í./í29,00

/""/'

br- n \bÍ

1
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PREFBTURA MUNICIPAL f .i, ^L -t t.t i)NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

cúUSULA TERcEIRÂ - DO LocAL DE ENTREGA

0s produtos deveráo ser entregue na Secretana l\,lunicipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Báóara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga lnclusos no

valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

cúUSULA TERCEIRA. DoS ANExoS coNTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregáo Eletrônico No í3/20íE - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de0410/,12018.

Perágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta cláusula,

serão considerados suficientes para, em conjunto com esle contrato, deÍinirem seu objeto e a sua perfeita execuÇã0.

ParágraÍo Sêgundo. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reunioes e/ou
termos aditivos que vierem a ser realizados e que imporlem em alteraçôes de qualquer condição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CúUSULA QUARTA . DO PREçO
Para a entrega dos prodúos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obnga a pagar à CONTRATADA o
valor total de R$ í.429,00, (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais).

CúUsUIá QUINTA . DO PAGAHENTO
0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias apos a entrEa, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os crálitos tributários fedêÍais e à Dívida Ativa da Uniâo (DAU) por elas

administrados, inclusive os cráditos tributários relativos às contribui@s sociais previstas nas alíneas'a", "b'e "c-do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às contnbuiçÕes instituidas a titulo de substiturção, e ás

contribui@es devidas, por lei, a terceios e Ceíificado de RegulaÍidade de Situação iunlo ao FGTS.

Parágrafo Único . A CONTRAIADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valoÍ corÍespondenle ao

ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA sExTA - Do PRAzo oE VIGÊI{CIA.

O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contralo, podendo o

mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSUI-A SETITIA - DAS GARANTIAS
A gaÍanlia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A CONTRATADA
deverà preslar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias,

conlados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura

Municipal.

CLÁUSULA OITAVA. DA RESCISÃO CONTRÂTUAL

A rescisão contrâtual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da AdministraÉo, nos casos enumerados nos

incisos I a Xll e xvll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por ecordo entre as partes, mediante autorização

escrila e fundâmenlada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Administração.

ParágraÍo Único. Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do mntrato e demais penalidades previstas, fica suleita a uma das seguintes sançoes:

a) Advertência;

./--,
-/l t ,w
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b) Suspensão temporária de participaçAl em licitaçâo e impedimento de contratar com a Administraçàc pelo prazo de
até 02 (dois) anos.

c) Declaraçào de lnidoneidade para licitar ou contÍatar com a AdminiskaÇão Públtca enquanto perdurem os motivos
determinantes da punição ou, até que seJa promovida a reabilitação perante a própna autoridade que aplicou â
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes, apos
deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b'.

cúusuLA NoNA. DAS sAr{çÕEs
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas nesle contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem preluízo das disposiçoes
anteriores, responde ainda, a lítulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte poÍ cento) da avença.

cúusuLA DÉcmA - DA FRAUDE e oa connueçÃo
0 contratado deve observar e fazer observar, por seus Íornecedores e subconlratados, se admitida subcontratação, o

mais alto padreo de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para

os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "pÍática corÍupta': oÍerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execuçeo de contrato;

b) 'prática fraudulenta": a falsdicação ou omissão dos Íatos, com o obletivo de influenciaro processo de licitação

ou de execução de contrato;

c) 'prática colusiva": eEuematizar ou estebelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em niveis

artificiais e não+ompetitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaÇar causar dano, direta ou rndiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) 'prálica obínÍiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas

aos represenlantes do organismo financeim multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração

de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenÇàr sela impedir materialmente o exeÍcicio do

direito de o organismo Íinanceiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipolese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

conuptas, Íraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato

financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo. Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a

contratação, deverá concordar e aúorizar que, na hipotese de o conkato vir a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente, por organismo flnanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitiÉ que o organismo

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

cúusuLA DÉcttA PRtirEtRA. DA DoTAçÃO oRçAMEI{TARTA
AS deconentes desta licr conerão r conta da d ão mentária havida a conta no

DOTAÇÔES

@@a'=.=.,:,.
::-:r l:--: .: .i: :i . r:1;rr::i
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cúUsULÂ DÉcITA SEGUNDA.Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questões oriundas do presente

contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mas privilêgiado que seia.

E, poÍ estarem justos e acertados, Íirma o pÍesente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 07/05/2018

./
/--,á

'Eric Kondo

Preíeito Municipal - Conlratante

,,.ffioo.ror.
Secretána Municipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento do contralo

llarcelo Rêssel

Fenix Equipamentos Para lnformática Ltda - Contratada

artins tÍa
Fiscal

'rato 
- Portarie n '21t2018
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Conffi no illlãllE

CO}ÍIRATO QUE ENIRE SÍ FAZEM O 5flICPAI. Í'E IT(WA SA}ÍÍA BÁRBAÍI/I E A
EMPRESA TARil,JCE l(Ell, TENDO poR O&JEIO A Aqr§çÂO rE EQutpAtBrtOS
HOSPÍTA|-ARES, EG[.npAEHrG ÍE b$ffiÁrcA" rÓvE]s E otrlRos, PARA
SUPRIRAS ilECESS)AI}ES DA SECRETARA II'MCIPAL DE SAÚTE"

Reúererb ao Prqlão Elefônico nc lillãlÍ8

O ruilEíHo DE I()VA SA,lIfA BÁRBARÀ pêssoa prídica de diÍeib Biüúm, insffito m CNpJ sob n.o

95.561.$0ilm1d), com endereço a Rua ltYblfedo Bitlenmtt de Moraes,222, cen[o, Nova Sanb Báôar4 Parafti,
represenhdo por seu Prefdto Munki@ Sr. E ic Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.!Hi1.184$ SESP/PR, inscrito no
CPF sob. o no 018.ffi8.95950, residente e doíníciliado nesta cidaê, doravante denoínindo GI0I{TRATAI{IE, e a
enptesa IAR .ICE lGll. itrssih m CiFJ sob n" 27-075.1üfl)ü)1{0, mm sede na Ârcnida Anbnb de Conb, 266,
Sala 02 - CEP: 95960000 - Baino: Cento, Encantado/RS, neste ato rcpÍesenHo pela Sra laÍilicê Keil, inscrito no
CPF n" 019.9ô4.44L90, RG n" 8í$4m3ô2, doravante dendninada GOI{IRATADA, cdebram ente si o píesente
mnffi, decorente do processo de lbibçáo ftegão Eletfuim tf 13/2018, aplicando+e s.ptelivarnente os princípios

da teoÍia geral dos coí ralos, as dbpaSçoes de direito pdvado e dausdas estipuhdas a segúr

cúu$JtáPffiRÂ-Íx)o&,Ero
A CONIRATADA otr§+se a fumem à CONIRATÂ}{TE eqrtrpanenhs lqihheq equfi,arrh de irfumálÍa,
rúveis e outos, para supÍir s recesslldes da SêcÍêlaÍia Mun'ripal <le Sarde, tdo curftxme especificado no edital
coÍrvocatrÍio e proposb apÍesênbda no PÍêgfo Bet&rico n.o í3/2018 e especificado abaixo.

CúUST,LA SEGIJIIDA- DO PRÀZO IE E}íIRBGA
O prazo de süegâ será de m márino fi (ezl 6as úieis, ontadc a paflir da adoriaçao ü fonecimerúo emitido
pda Preleihra.

cúusuua rEncam - m LocÁL IrE EmREGA
0s produh dercrto ser entegrc m Secrehia ilhniipd e Saúde, sib a Rra Àrilofu .lo4m nomges, §ll, Nolía
Sanh Bárbara - PR, em hoáio mrneri{ de seguÍda a seda-bira com se$ío, heb, carga e desãga incftlsos no
valoÍ da Íneícadoria, ficaÍdo o [funicipio de t{ova Sanh Bâbara iseflb ê qrais$er ÍespoíEdfidafu.

CúUSUIÁ TERCEIRA. IXIS A}IEIOS OONIRATI'$S
Fazem pa e integrante desle conEab G seguhtes dosjrneÍrtos:
a) Pregto Erüônico tf liIlútE - e sets anexm;
b) Propooh da COI{IRATADA ffi de 01/012018.

Pará$ab PÍimeiÍo - As partes @aram leÍ pbno cglhecjmeÍlb $te os doqmêntos Ínênci»adG rEsta dáusula,
seráo considemdos suficientes para ern conjLnb coÍn estê mnffio, defnfuern seu obieb e a sua perfuita exeo4ár.
eaÉgrafo Sêgrmdo - Em havendo dúvidâs ou di\rêÍgênci6 enbe N anexos e e$e conEato, vale o conFato.

Rua walÊedo Bittwoürt de MoÍâ€s í' 222, Crí8o, I 43- 3266.E100, E - 8ó2í){m l{ova SsotÂ Báóara P
El - E-oail - liciteadàrsb.or.sov.br - wwur.osb.or,sov.br
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ParágrsÍo TeÍcêiÍo - A paÍliÍ da assinafura dêsb coÍrü'âb, a ele passam a se vino.úar todas as atas de reunióes e/ou
termos aditivm que vierem a ser rdizados e rye impoíbm em derâÉêÉ de qudqreÍ mndiÉo wrffid, desde que
devidaÍnente assinados pebs ÍepÍesênbntês legais das pa&s.

cúusuu et ARÍA - Do PREço
Para a entega dm pÍodub descÍitos na Gásda Prfmira a COi{TRATAi{TE sê obÍip a pagar à CO{TRATADA o
valor bhl de R$ 1.t10,00, (tm mil e $aúocentG ÍEâb).

CúUsUuaUNTA. m PAGAIE ÍTo
O pagamafu oonerá em ale o 30 (thta) dks apG a eÍürEga mediade aprcsataÉo da noh fiscal acúpanhada &
certídão ex@ida coniunlaÍrnnte pda Swehria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pêla PÍo{nradoíia-Geral da
Fazenda t{acilml (PGFN), Í€hÍento a bdos os créditc tih"rtáric Íederais e à Divith Ativa da tlnito (DAU) poÍ ohs
administsados, indusive os crÉdibs [ihrhdm rdalircs às conbibuiçoes sorinis prarctas nas alineis 'a', a' e 'c' do
paÉgÍab único do aítiF íí da Lei Federal n.o 8.21211§1, às conbibuities inst'tuidas a tihdo dê substihriFo, e às
contihri(pes deyihs, poí lei, a bÍce*c e CeítÍfica{b de Re$.{aÍi&de de Sfhraçao iÍrb r FGTS.

PaÉgre Único - n CONTRATADA se cffipíoÍnête a emiür a respeAira l,lota Frscal no vabr conespodente ao

{usHo na Clánsda Qtnda.

cúusulÁ sExTA-Do PRA;zo ÍrE vtGÊl.crÂ"
O corúab bú vigêÍÍia p tlo fim) &, glFanrb em vrgtr qo apc a sirdra & cuffi, podendo o
mesÍÍE seÍ píoíÍogú por igul periodo e/ou de acddo com as paÍtes.

cLAUslIâ sErrÂ-DÀs GARA,l'n s
A gardrdia dG pÍodubs seÉ de, no miniÍrD, 12 (doze) nnses, a coÍ r da dü da ltlota Fiscat A CONTRATADA
deverá predaÍ assiíênch locnica, drdlte o pêíiodo d€ garantia resp*urto o prazo nÉximo de 3 (fês) dias,
coobdc a paÍliÍ da cottl;ni@o do deldb, para a cmcfisfu dç ÍepaÍ6, sem qdqer ônts adicicrd a Prebifura
Munidpd.

cúusUrâoÍTAYA-D RESGTSÂOOoNrn TU r
A rescJsáo conretuel @á ser dehvminada pd ato unilaleÍal e es{dlo da ÂdnhisfaÉo, nos cmos surnerados nc
incisos I a Xl e )Ull do art 78 da Lei FedeÍal Íf 8.666,91, e am§ávd, por mdo ante as paÍtes, medianb autcrização
escÍih e fuidarrnbda das albril*s coflTebflbs, Íed.dla a bÍno m píocesso kitakio, desde de qre haia

comeniiirxh da ÂdministaÉo.

PaÉgdo Único - QranOo a empesa verrcedtrà der casa a Íescjsfu do conffi, alom de ÍÍr.üa dê 20?6 (vinte por

cênto) sobíe o valor btd do conffio e deínds pêndk ades rcvisbs, fca suFita a une das se$intes san@:

a) MveÍtência;
b) Smpersão Umpor&a de padhipa@ em r-uç:o e irpednmmo de coíthaffi co(n a Aúnhbkafo @o pra de
até 02 (dcis) anos.
c) Dedar@ de lnitoneitade para licibÍ oU confdaÍ cun a MministaÉo PÍttfrca eÍrqudrb peÍúíem os ÍnolivG
determinanles da puni$o or, aÉ que s+ gurwida a reabilibçao pêranle a própü auuidaae que aflbor a
penaliJade, que seÉ concedila sempÍe $e o píopoflenle ressarcir a AdninisfaÉo pehs píriuizos resudbnbs, +ós
deconido o prazo da sarço aplida cdn b6ê m conlido na letra a'.

cúusULA M»rA - DAs sArÇôEs
Em ocoÍÍendo inexeo4ão dou desojíÍpÍiÍnefllo das obí(rqÉ€s assumiias n€de conHo rnolhado @
CoNTRATADA rBsponde esb, ÍDs hflxs da lei dvil por indeniaçao integraL Sêm pÍquiro das dspGições
anterkves, rcspode ainda, a út lo de dáEUb pend, pdo \aloÍ & 2096 (vinb pu cento) da avença.

Rua Walfiedo Bittercofi de Moraeô n' 222, C€ãto, I 43. 326ó.E100, I - tó250{Itr }'lova s€ a B{fub.ic,
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cúrsuroÉmr- o FR rroEc o^com.PçÃo
O contsatado deve ob'sen ar e hzer obseryar, por seus fuinecedores e subconffios, se adnútida subcontataÉo, o
mais alto padrão de élica durate Ho o pw de kibt'o, de conbata#o e de ereürtÉo do ot*rto eonffid. Pan
c prop&ibs desh dánda, definenrse as seguinbs ffiim:

a) 'pní{k= comrpta': oÍerrecer, dar, recebeÍ sdicitar, diÍeh ou iÍdirebfiEnb, qllalq.H vanbgem coíl o
drjetiro de inftrãriaÍ a açao de sewih grt*o no gw de li@ or m exeo4fli de contato;

b) 'pÍáüca ftilfu|eíia': a fficafio or onissáo dos ftdc, cqn o otlbtiro de iníwncâ o processo de kilâÉo
ql de exeqJ@ de contrab;

c) ?ática qoàr3iya': esqst*ia ou eíabelecer um acsdo enüe &is or mds liciffis, crm qr sÊm o

conhecimenb de representanbs ou p'Íep6b do úgao licibdoí, visando eshdeceÍ prcços ern nívds

arüfi ciab e nâ>corpetitivos;

d) 'FáEca coqdtiva': causar dano am€âçar causar dano, diÍBh ou indiÍêbm€nb, às pessG ou sua

propiefue, visando iniemiar sn pedicipaçáo ein um FDcesso líírb6íio cru afuhr a exeução do contato;

e) 'prática obcüutlva': (i) destuir, hbificar, allerar ou oqltta povas em inspeções ou ÍazeÍ dedaraçoes íabas

aG repÍ€§Ênbntes do ugarcírn fimÍE*Ío muliiHerd, cutt o olFlito de irpeth ílabíhffi a qiraçao
dê de$çoes dê pnálica píEvish, desb Edrld; (í) aos oja inreço stF impedir nne**nenb o ex€ícicb do

direito de o oqanivm financdro rulüahral tromoreÍ inspeçfu.

@rafo Pdmeko - tla hiStese de financiamenb, parcial ot inbgrd, por oqaÍstm fimncefuo mtJtihbral, medianb

adiantameÍrto ou Íeembdso, esb oíganisíno iínporá sarçáo sobrc uma empsa ou pessm Íhftu, indrcive d€clarâÍdo

a inelegivel, indefinkiamente cu por prazo deteíminado, para a outoíga de cmtÍatos financbdos pdo organisíno se, em

qua§uer momeno, coírsbtaí o emohrhnerfu ê empresa, diÍ€ffi o, poí má, & m aget#, ern prálizs

mÍruptss, tsadulenhs, cohsivas, cÉÍcilivas ou obsüúi\ras ao padicipar da kitaÉo cu da exeu4áo um conhato

finarrci* pdo oiganisrE.

Paágrdfu Sê$rndo - Considerando os pÍopósibs das cHusulas acima, o licihnb v"ncedoÍ, corm condÉo para a

cont"dbçao, dacÉ concodar e arbíizar rye, na hipflese de o cmfab vir a sr ftnamiá, eín paÍte or
inte$affi, por orgnismo financeio mu&hral, mediantê adianMo ou rcembdso, permitin qre o ügaítisÍro

financeim e/flJ pesoas por de formkrcnte indbadas possam inspeci:na o bcal de exe{rrçÉo do mnFato e todos m
doülÍnenbs, mobs e rcgistos elaimadc à frcib@ e à exeor@ do cmbato.

cúusuÁ DÉcilA pmRA- DA DorAçÂo oRçAE}fi RA
A§ decoÍÍeÍrbs dcsb oütEía) cmbda halila cgía Íl'

cúUsuu DÉOIA SÉGUilDA. I,o F(NO
Fica deib o Foro da Conarca São JeÍfuiÍm da SeÍra - Pararui, pan a sdrÉo &s quesilões uimda do fesente
conFato, coín epressa ranúrcb de qn§ta arto, por mab piühgiado que sga.
E, por esbÍeÍn iL# ê a6tad6, 6nm o gesenb con&do, sn 03 (Hs) üas ae ipat Uor, m FEseÍça de üEs
testemunhas.

|lova Santa Báôana, aos 07/06/2018.

0r;'-
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Prefu ito ilfu nicipal - CmFàhnte

lrllruutriu fi,ul-v Xarilice Keil

bladlice Keil- ConHa&

C€nto (h Belee c c,*ertir n,"r"

AY Antonio de Conto :)Ê'

CEP.9 0{00 Ene'!á tc';

CNP} 075'

de Jcdrr
Secíetáíb MuniXpA de Saride - Resporaivd pgo acotpa*nnrcnO do coílüab

n" 211b18
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0!. ú

ESTADÔ DÔ PARANA

Contrato no 4í120í 8

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEI\,I O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
E|\4PRESA VS COSTA E CIA LTDA, rENDO POR OBJETO A AQUTSçÃO DE

EQUIPAMENTOS HOSPITAI.ARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICÂ" MÓVEIS E

OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RefeÍente ao Pregão Eletrônico n.o 13/20'18

O MUNICIPIO DE NoVA SANTA BÁRBARA" pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná,
representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.%3.184-6 SESP/PR, inscnlo no

CPF sob, o n0 018.008,959-50, residente e domicrlrado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a

empresa VS COSTA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 05.286.960i0001-83, com sede na Rua Francelho 69 - CEP:

86707040 - Bairro: Vila Nova, Arapongas/PR, neste ato representado pelo Sr. Valdir da Silva Costa, inscrito no CPF n'
563.814.419-68, RG n" 4.217.497-1, doíavante denominada CONTRATADA, celebram enlre si o presente contrato,

decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico N0 13/2018, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria
geraldos contratos, as disposições de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSUI-A PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONT&{TADA obriga-se a Íornecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de informática,

móveis e outÍos, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme especiÍicado no edital

convocatóno e pÍoposta apresentada no Pregão EletÍônic! n.0 13/20'18 e especificado abaixo,

CúUSUI-A SEGUNDA- DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entregâ será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da autonzação de fomecimento emitido
pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria l\.4unicipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sextaJeira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, ficando o lúunicipio de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRÂTUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico No 1312018 - e seus anexos;

b) Proposta da C0NTRATADA, datada de U10412018.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222. Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 r.-ova Santa Bár
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ITENS

Lote

001

1 3505 Al\.4ALGAMADOR tipo capsular modo

de operação digilal.

KONDENT

ECH-

YG,1OO

UN 1,00 500,50 500,50

Lote

034

1 7803 ULTRASSoN odontológica jato de

bicarbonato integrado, modo de

operação caneta/ translutor da

ultrasonautoclevavé1.

KONDENT
ECH.
SCALERJE
T

UN 1,00 1,350,50 1,350,50

TOTAL 1.85't,00
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ParágraÍo Pímeiro. As partes declaram ler pleno clnhecimenlo que os documentos mencionados nesla cláusula,
serão considerados suÍlcientes para, em conjunto com esle conkato, deíinirem seu objeto e a sua perfeita execução.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências enlre os anexos e este contrato, vale o conlrato.
ParágraÍo Terceiro - A padir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou
termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alleraçoes de qualquer clndição contralual, desde que
devidamente assinados pelos representantes legais das paítes.

CIJAUSULA QUARTA . DO PREÇO
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTPÁTANTE se obriga a pagar à CoNTRATADA o
valoÍ total de R$ 1,85í,00, (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais).

CúUSUI.A QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorÍerá em até o 30 (trinta) dias apos a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributános federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribulçoes sociais previstas nas alineas 'a", 'b' e 'c' do
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.0 8.2121991, às contribuiç,oes instituidas a título de substituição, e às
contribuiçoes devidas, por lei, a terc€iros e Certificado de Regularidade de Situação lunto ao FGTS.

Parágrafo Único. A CONTRATADA se compromete a emitiÍ a respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao

ajustado na Cláusula Quarta,

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIÁ.

0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo aÉs a assinatura do contrato, podendo o
mesmo ser proíogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA- DAS GARÂNTIAS
A garantia dos produtos será de, no minimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A CONTRATADA
deverá prestar assistência técnica, durante o periodo de garantia, respeilando o prazo máximo de 3 (três) dias,

contados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefertun
Municipal.

CLAUSUl.A OITAVA . DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contÍatual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nos casos enumerados nos

incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo enlre as partes, mediante autorização

escnta e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Administraçã0.

ParágraÍo Único. Quando a empresâ vencedora der causa a rescisão do clntrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do conlrato e demais penalidades previstas, fica suieila a uma das seguinles sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de

ate 02 (dois) anos,

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perduÍem os molivos

determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a pópria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre quê o proponente ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes, após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b'.

CúUSUIá NONA. DAS SANçÓES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste c'ontrato motivado pela

nr--'.- ) ! .,

CoNTRATADA, responde esta, nos lermos da lei civil por indenização integral. Sem prejuizo

anteriores, responde ainda, a titulo de cláusulâ penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avenç4.

Rua Wa.líi'edo Bittencouí de Moraes no 222. Cenro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Sürta
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA !)r
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ESTADO DO PARANA

cúusulA DÉcffiA. DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o

mais alto padrão de ética duranle todo o processo de licilação, de contratação e de execução do objeto clntratual. Para

os propositos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes pÉtrcas:

a) 'prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicilar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contratoj

b) 'prática fraudulenta': a falsiÍlcação ou omissão dos fâtos, com o objetivo de influenciaÍ o pÍocesso de llcitação

ou de execuçâo de contrato;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em nÍveis

a(iflciais e nào-competitivosl

d) 'prática coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou aÍetar a execução do contrato;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou Íazer declara@es falsas

aos representantes do organismo flnanceiro multilateral, com o objetivo de impedir mateÍialmente a apuraçâo

de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-

a inelegível, indeflnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de c!ntratos Ílnanciados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamenle ou por meio de um agente, em práticas

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obslrulivas ao participar da licilação ou da execução um contrato

financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo. Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo condição para a

contÍatação, deverá concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo

flnanceiro e/ou pessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execuçâo do conkato.

CIáUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As des s dec!nentes desta lici correrão r conta da mentária havida la clnta no0

CúUSULA OÉCIMA SEGUNDA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questôes onundas do presente

contrato, com expÍessa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e âcertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas
testemunhas.

Nova Santa , aos 07

Ruê Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Centro, t 43. 326ó.8100, E - 86.250-000 Nova Santa BtubarÀ Paraná
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2740 08,001.1 0.30'1.0320.2025 323 h.4.90.52.00.00 Do Exercício
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PREFEruRA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA
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Prefeito lt/unicipal - Contratante

Ltda: Contratada

Michele S de Jesus
Secretána Municipal de úde - Respo vel pelo acompanh

s Pereira
Fi -Po n'2112018

ído

a

ento do contrato
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NOVA SANTA BARBARA
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ContÍato n'42/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA E A
EMPRESA CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. EPP, TENDO POR

oBJETo A AoursrçÃo DE EeurpAMENTos HoSP|TALARES, EeutpAMENTos DE

rruronuÁrrce, uóvers e ourRos, pARA supRtR AS NEcESSTDADES DA

SEcRETARIA MUNtctpll oe slúoe.

Referente ao Pregão Elêtrônico n.o l3/2018

O I/lUNtCíptO DE NOVA SINTA AÁnAnRÂ, pessoa juridica de diÍeito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/000'1-60, com endereÇo a Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, cenÍo, Nova Santa Bárbara, Pâraná ,

representado por seu PreÍeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrilo no

CPF sob. o n0 0'18.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravanle denominado CONTRATANTE, e a

empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARÂ SAUDE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n"
07.626.776/0001-60, com sede na Avenida Emilio Johnson,547 - CEP.83501000 - Bairro: Vila Santa Teresinha,

Almlrante Tamandaré/PR, neste ato repÍesentado pela Sra. MaÍistela Eelotto Pelozzo, inscrila no CPF n"
922.630.709-15, RG n'5.916.363-9, doravante denominada CONTRÂTADA, celebram entre si o presente contrato,

decorrente do processo de licitaçâo Pregão Eletrônico N" 13/2018, aplicando-se supletivamente os principios da teoria
geral dos contratos, as disposiçoes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULÂ PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a Íornecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de inÍoÍmátrca,

móveis e oukos, para supriÍ as necessidades da Secrelana Munrcipal de Saúde, ludo conforme especiÍicado no edital

convocatório e proposta apresenlada no Pregão Elekônico n.o 13/20'18 e especiÍicado abaixo.

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

seíviço

Descrição do prod uto/serviço Marca do
produto

Unidade
de

medida

Quantidade P.reço 
:

unitário
Preço total

Lote

002

1 7775 AUTOCLOVE HORIZONTAL 75

LlTROS, aço inoxidável modo

operaÇão digilal.

STERi/A
X

UN 1,00 2.490,00 2.490,00

Lote

006

1 6701 Brombo MATERIAL DE CONFECÇAO
AÇO TNoXTDAVEL RoDTZTOS

POSSUI. TAMANHO TRIPLO.

FM UN 1,00 389,39 389,39

Lote

007

1 7778 BISTURI ELETRICO (até 165W)

Íunção bipolar, micropocessado
potencia minima de 100 W alarmes

EMAI UN 1,00 2.000,00 2.000,00

Lote

009

1 7717 BRAÇADEIRA PARA INJEÇAO com

eslrutura em aço inox, com hastes em

inox, com apoio para braço tipo

concha em aço inox, com base em

metal inoxidável e com peso

suíiciente para garantir a estabilidade
do apoio de braço, com variat'o de

altura qua abran1a a faixa de 0.80 m e

altura máxima de 1,00 m.

Fi/ UN 2,00 í36,99 273,98

Lote 1 ht lJ CADEIRA DE RODAS pés removível ORTOME UN 2,00 499,00 998,00

Q - E-mail lrcitacao2 n sb nr por br - srv* .nsb.or.qor.br
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010 material conÍeccionado em aço braços
Ílxos, elevaçáo de perna e supoÍte
para soro.

TAL

Lote

020

1 1788 ELETROCARDI0GRAFO número de

canais 05, possui baterla intema, tecla

LCD, memória, suporte Íodizios, laudo

inteÍpretativo.

EDAN UN 1,00 4.649,99 4.649,99

Lote

021

1 6693 Escada com 2 degraus IT4ATERIAL

DE CONFECÇAO AÇO INOXIDAVEL

FM UN 1,00 138,00 138,00

Lote

030

,1

7799 OFTALMOSCOPIO bateria

convencional, composição minino de

03 abeduras e '19 lentes.

UN 1,00 545,00 545,00

Lote

031

1 7800 POLTRONA HOSPITALAR assento
encosto capacidade '120 kg descando
para os pés integrado.

RENASC

ER

UN 1,00 700,00 700,00

TOTAL í 2.184,36

cLÁusura secutDA - Do pRAzo DE ENTREGA
0 prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de Íornecimenlo emilido
pela Prefeitura.

cr-Áusuun tERcETRA - Do LocAL DE ENTREGA

0s produtos deveráo seÍ entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sextaíeira, com seguro, írete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, Íicando o Municipio de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRÂTUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônlco No'13/2018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 04/04/2018.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimenlo que os documenlos mencionados nesta cláusula,

serão considerados suflcientes para, em conjunto com este contrato, deÍlnirem seu objelo e a sua peíeita execuÇã0.

PaáyaÍo Segundo . Em havendo dúvidas ou divergências enke os anexos e este contralo, vale o contrato.
ParágÍaÍo TerceiÍo - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de reuniÕes e/ou

termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualqueÍ condrçào contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das pa(es.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREçO
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Pnmeira, a CoNTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o

valor total de R$ 12.184,36, (doze mil, cento e oitenla e quatro reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em aié o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresenlaçáo da nota ílscal acompanhada da

certidão expedida conjunlamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), reíerente a todos os créditos kibutários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas

adminislrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a', "b" e'c" do
parágrafo único do artigo 1'1 da Lei Federal n." 8.212199'1, às contribuiçÕes instituidas a litulo de substituição, e às

contribuíçÕes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.

ParágraÍo Unico - A CONTRATADA se compromete a emitr a respectiva Nota Fiscal no valoÍ correspondente ao

ajustado na Cláusula Quarta

2
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cúusuLA sExrA - Do pRÂzo DE vtcÊNclA.
0 contralo terá vigência por 90 (noventa) dias, enkando em vigor logo aÉs a assinatura do contrato, podendo o

mesmo ser prorrogado por igual periodo e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no mÍnimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nola Fiscal. A CONTRATADA
deverá prestar assistência lécnica, duranle o periodo de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (úês) dias,

contados a padir da comunlcaÇão do defeito, para a conclusão dos reparos, sem qualquer ônus adicional a PreÍeitura

Municipal.

CLAUSULA OITAVA . DA RESCISÀO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderà ser determinada por alo unilateral e escrilo da Adminislração, nos casos enumeÍados nos

incisos I a Xll e XVll do arl. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo entÍe as partes, mediante autorização

escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja

convenrêncra da Adminislraçã0.

ParágraÍo Único . Quando a empresa vencedora der causa a rescisáo do contrato, alem de mulla de 20% (vinte por

cenlo) sobre o valor total do contrato e demars penalidades previstas, flca sujeita a uma das seguintes sançoes:

a) Adve(ência:
b) Suspensão temporária de participação em licitaçáo e impedimenlo de contratar com a AdministÍaçâo pelo prazo de

ate 02 (dois) anos.

c) DeclaraÇão de Inidoneidade para licitar ou conlratar com a AdministraÇão Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da puniÇão ou, até que seja pÍomovida a reabilitaçáo perante a própna autondade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuizos resullantes, após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b'.

CLAUSULA NONA. DAS SANçOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçôes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaÇAo integral. Sem prejuizo das disposiçóes

anleriores, responde ainda, a tltulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cenlo) da avença.

CLAUSULA DECIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPçAO

0 conlralado deve observar e Íazer observar, por seus Íomecedores e subcontÍatados, se admitida subconlrataçâ0, o

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contrataÇâo e de execuÇão do objeto contratual. Para

os propósitos desta cláusula, dellnem-se as seguintes práticas:

I) prática corrupta': oÍerecer, daÍ, receber ou solicitar, direta ou indiÍetamente, qualquer vantagem com o

obletivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execuçáo de contralo;

b) 'prática Íraudulenta": a talsiÍicação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitaÉo

ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em nÍveis

artiÍiciais e não-competitivos;

d) 'prática coercltiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, vrsando influenciar sua parlicipação em um processo licitatório ou aíetar a execuçáo do conkatol

s) 'pÍática obstÍutiva": (i) destruir, falsiflcar, alterar ou ocullar provas em inspeções ou fazer declarações falsas

aos representantes do organismo ÍinanceiÍo multilateÍal, com o objetivo de impedir materialmenle a apuração

de alegaçoes de pÍática prevista, desle Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo Íinanceiro multilateral promover inspeçã0.

S

s
I{nir \\'cllicdo IJillcncourl dc i\Íoràcs n" 221, ('ünrro. I 41. 3266 E100. rl - E6.250-000 Nova Sanra BárbâÍâ. PaÍâná

! - I!-mail lrcrtucnoíri nsb pr.qov.br - \r\\'\\.nsb.pr.eo\'.br

3



PREFEITURA ÍüUNICIPAL

li*
j::-:i

].I NoVA SANTA BARBARA
g. ESTADo Do PÁRAr.JÁ

olEo

ParágraÍo PÍimeiro. Na hipótese de flnanciamento, parcial ou integral, por organismo flnanceiro multilaieral, mediante

adiantamento ou reembolso este organismo imporá sanção sobre uma empíesa ou pessoa Ísica, inclusive declarando-

a inelegivel, indeÍlnidamente ou poÍ pÍazo determinado, para a oulorga de conlratos Ínanciados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, drretamente ou por meio de um agente, em práticas

conuptas, fraudulenlas, colusivas, coeÍcitjvas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato

financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licilante vencedor, como condição para a

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser Íinanciado, em parle ou

integÍalmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reeÍnbolso, permltirá que o organismo

financeiro e/ou pessoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do conlrato.

ct-Áusuu oÉcrrvrA pRrMErRA. DA DoTAçÃo oRçAMENTARTA
As des sas decorrentes desta licita 0 correrao or conta da 00 mentária havida a conta no

clÁusuu oÉcrNA SEGUNDA - Do FoRo
Fica eleito o FoÍo da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questões oriundas do presente

conrrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais pnvilegiado que seja.

E, por estaÍem justos e acertados, írma o presenle contrato, em 03 (lrês) vias de igual teor, na presença de duas

testemunhas.
Nova Santa Bárbara, aos 07/05/2018.

Preíeito luunicipal - ContÍalante

y'..,/
{:,í*(,: 

'

Itl.'ü,(^, Íub Ii.,
PelozzoMaristela Belotto

Cirúrg ca São Felipe Produlos Para Saúde Ltda - EPP - Contralada

M ichel s de Jesus
Secrelária Municipal de Saúde - Resp0n sável pelo acompanhamenlo do contrato

retra
Fiscal n" 2112018

4

DOIAÇOES

Fonte de
recurs0

Natureza da despesa Grupo dâ fonteConta da

despesa

Funcional programática

Jtt 4,4.90.52 00.00 Do Exercício27 30

323 4.4.90.52 00.00 Do Exercicio2740

trato
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E - L-n1arl licirâcao{r nsb.pr.qov.br - *rlrr.nsb.nr cor'.br

loo.oor.ro.:or.oszo.zozs

loa.oor.ro sor.oezo.zozs



@
ll.*#,-re NOVA SAAITA BARBARA

c

esrpo oo pmanÁ

Contrato n" /8/20í8

coNTRATo euE ENTRE st FAZEM o xtuNtctpAL DE NovA SANTA BÁRBARÂ E A
EMPRESA GEFLEX INDUSTRIA E COTERCIO DE ÍÍOVES LTDA ME, TENDO POR

oBJETo A AeutstçÂo DE EeurpAtEilTos HosprrAráREs, EeutpAitENTos DE

rlFoRitÁlcA, móves r ourRos, pARA supRrR As NEcESSTDADES DA

SECREÍARIIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

RefeÍentê ao Pregão Eletr6nico n." íU20í8

O irUNlCíPlO DE I{OVA SlXfl eÁReARÂ pessoa .lurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/000160, com endereço a Rua WalÍredo BittencDuÍt de Moraf§,222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná .

represenlado poí seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESPiPR, inscrito no

CPF sob. o no 018.008.95$50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa GEFLEX INDUSTRIA E COÍilERC|O DE MOVEIS LTDA tlE, inscrita no CNPJ sob n' 14.643.1020001-30.
com sede na Avenida Doutor João Pessoa, 420 - CEP: 86450000 - Baino: Centro, OuaüguíPR, nestê ato representado
pela Sra. Deizelaine Xavier Dias, insqitâ no CPF n' 030.608.39$05, RG n" 82485007, doravante denominada
CONTRATADA, celebram enbe si o presente contsato, deconente do processo de licitação Pregáo Eletrônico N0

13/2018, aplicandese supletivamente os princÍpios da teoria geÍal dos conhatos, as disposiçoes de direito privedo e
dáusulas estipuladas a seguir:

CúUSUI.A PRMEIRA - DO OBJETO
A CONTR{TADA obriga-se a fomecer à CoNTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de infoÍmáticâ,
móveis e outros, para suprir as necêssidades da SecÍetaria Municipal de Saúde, tudo conforme especificâdo no edital

convocatório e propostâ apresentada no Pregão Eletrônico n.o í 3/2018 e especificado abaixo.

CúUSULÂ SEGUI{DA- DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entÍega será de no máximo 10 (dêz) dias fieis, contados a partir da autorizaÉo de Íomecimento emitido
pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em hoÉrio comercial de segunda a sextâJeira, com seguro, frete, caÍga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, ficando o MunicÍpio de Nova Santa Ejárbara isento de quaisquer responsabilidades.

1

Rua Walfredo Bittencourt de MorÀes n" 222, CeÍtro, t 43. 3266.8100, E - 86.25G000 Nova Santa Bárbaia. Paraná
E - E-mail licitacao(ansbrr.gov.br - ç1rrv.nsb.cr.gov.br
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ITENS

Lote

003

1 7776 ARMÁR|O V|TRINE 02 PORTASâço

inoxidável lateral de vidos 04
prateleiras

marca
popna
psÍ02

UN 1,00 590,00 590,00

- Lote

045
1 7796 MESA DE COMPUTADOR base

madeira, divisôes 03 gavetas, suporte
para cpu, supoÍte para tedado, suporte
para impressora.

maÍca
propria

me120

UN 3,00 159,99 479,97

Lote
046

1 7793 MESA PARÂ IMPRESSoRÂ estrutura
aço/feno pintado dimensóes mínimas

de 50x40x70 cm madeira/mdf.

marc€
propria

mi60

UN 3,00 105,90 317,70

TOTAL í.387,67

-M
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cúusuu tencerRA. Dos Ar{Exos coNTRÂTuArs
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Progáo Elehônico l{o í320í8 - e seus anexos;
b) Proposta dâ CoNTRATADA, datada de UlUl2018.

PaÉgrafo PÍimeiro - As partes dedaram ler pleno conhecimento que os documêntos mencionados nesta cláusula,

seráo considerados suficientes para, em conjunto com esle contato, definirem seu objeto e a sua pêrfeita execuçâo.
PaágraÍo Segundo - Em havendo dwidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.
Parágraío Terceiro - A paÍtir da assinafura deste mntrato, a elê passam a se üncular todas as atas de reuniões e/ou
termos aditivos que üerêm a ser realizados e que importem em alteraçoes de qualquer mndiçáo contÍatual, desde que

devidamente assinados pelos reprêsentantes legais das partes.

CLAUSUI.A QUARTA. DO PREçO
Para a entrega dos prodúos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obnga a pagar à CONTRATADA o

valor total de RS í.3E7,67, (um mil, bazenlo6 e oitenta e sete rcais e sessenta e sete centavos).

CúUSULA OUINTA. Oo PAGAmENTo
O pagamento ocorerá em até o 30 (trinta)dias aÉs a enúega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

certrdão expedida conjuntamente pela Seoetaria da Receita Federd do Brasil (RFB) e pela ProcuradoÍia-Gerel da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cÍeditos fibutarios federais ê à Dívida Aüva da União (DAU) por elas

administrados, indusive os cráJitos fibutários relativos às contibuiçoes sociais previstas nas alíneas "a','b'e'c" do
parágraÍo único do aÍtigo 11 da Lei Fsderal n.o 8.212J1*1, às contribuiÉes instituídas a titulo de substituiÉo, e às
mntribui@s devidas, por lei, a terceiÍos e Cerlificado de Regularidade de Situação iunto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor corespondente ao

ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXTA - DO PRÂZO DE UGÊNC|À
O contrato terá vigencia por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo aÉs a assinatura do contrato, podendo o

mesmo ser proÍrogado por igual período e/ou de acoÍdo com es paítes.

CI.AUSULÂ SEÍITIA- DAS GARAJ{ÍIAS
A garantia dos pÍodutos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da datâ da Nota Fiscal. A CONTRATADA

deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias,

contados a partr da comunicaÉo do deÍeito, pera a condusão dos repams, sem qualquer ônus adiGonal a PreÍeitura

Municipal-

cúUsuLA oITAvA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual podeÉ ser determinada por ato unilateral e escdto da Administração, nos c€sos enumerados nos

incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei FedeBl no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as peítes, mediante autoÍlzaÉo
escrita e fundamentada das autoÍidades competentes, redulda a terÍno no processo licitatório, desde de que haja

conveniência da Adminisfaçã0.

Parágraío Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do conhato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do conhâto e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes san@s:

a) AdveÍtência;
b) Suspensão tempoÉria de participaçáo em licitaçáo e rmpedimento de conlralar com a AdminisbaÉo pelo prazo de

até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade paÍa licitar ou confataÍ com a AdministÍaÉo Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da puniÉo ou, até que seja pmmovida a reabilitação perante a própÍia autoridade que aplimu a

d

fl

2
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penalidade, que seÉ concedila sempíe que o proponente ressarcir a AdministaÉo pelos preJuzos resultantes, apos
decoÍÍido o prazo da sanÉo aplicada com base no conüdo na letra 'b'.

cúusutÂ Nor{A. DAs sANçôEs
Em oconendo inexeqJÉo e/ou descumprimento das obriga@s assumidas neste conlrato mottvado pela

CONTRÂTADA, responde esta, nos EÍmos da lêi ciyil por indenização integral. Sem prejuízo das disposiçoes
anteÍiores, Íesponde einda, a tífulo de dáusula penal, pelo valor de 20% (ünte por cento) da avençâ.

CúUSULA DÉGITA - DA FRAUDE E DA CoRRUPçÃO

O contratado deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontrahdos, se admitida subcontrataÉo, o

mais alto padrão de éticá durante todo o processo de licitação, de contrataÉo e de execuÉo do objeto contratual. Para

os propositos desta dáusula, defnem-se as seguintes práticas:

a) 'prática coÍÍupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, diÍeta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor publico no processo de lidtaio ou na execução de contrato;

b) 'pática Íraudulenh': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitaçâo

ou de êxecuçáo de contrato;

c) 'prática colusiva": esquemeüzaÍ ou estebelecer um acoído ente dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou preposto6 do oIgão licitador, visando estabelecer preços em niveis

ertifi cieis e não-compeütivos;

d) 'pftitica coercitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiÍetamente, às pessoas ou sua

propriedade, üsando influenciar sua participaÉo em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) 'pftítica obstÍutiva': (i) destuir, hlsificar, alterar ou ocullar pÍovas em inspeçoes ou fazer dedaraÉes falsas

aos representantes do organismo financeio multilateral, com o obietivo de impedir matenalmente a apuração

de alegaçoes de prática preüsta, deste Edital; (ii) atos flja intenção seia impedir materiâlmente o exercício do

dirêito de o organismo financeim multilateral pomover inspeÉo.

Parágrafo Primeiro - Ne hipotese de financiamento, parcial ou integrd, por organismo financêiro mulülateral, mediente

adiantemento ou reembolso, este organismo imporá sanpo sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-

a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de confetos financlados pelo organismo se, em

qualqueÍ momento, constâtâr o envolvimento da empresa, direhmente ou por meio de um agente, em prálcás

coruptas, haudulentas, colu§vas, coeÍcibvas ou obsfiutivas ao participar da licitaÉo ou da exêcuçáo um conlrato

fi nanoedo pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os popositos das dáusulas acima, o licitante vencedor, como condi@o para a

contrataÉo, deverá concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato viÍ a sêr financiado, em parte ou

integÍalmente, por organismo financeiro mdtilateral, mediante adiantâmento ou reembolso, permiürá que o organismo

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuçáo do contrato e todos os

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execuÉo do conbato.

CúUSULA DÉCITA PRITIEIRÂ - DA DOTAçÂO ORçATEI{TARIA
As deconentes desta I 0 @ÍTerao conh da d entána havida a @nta n0

CúUSULA DÉCIf,A SEGUNDA. DO FORO

Rua wÀlfÍedo Bittencourt de MoEes n' 222, Centro, 43. 3266.8r00, E - 86.250400 N
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Fica eleito o Foro da ComaÍca São Jerônimo da SerÍa - PaÍaná, para a soluçao das questões oriundas do presente

conbato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais priülêgiado que sêja.
E, por estarem justos e aceÍbdos, fiÍma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na pÍesença de duas
teslemunhas.

Nova Santâ BárbaÍe, aos 07/05/2018

PreÍeito Municipal - Conüatante

f,róveis Ltda ME - Conüatada

Porta n" 2112018

d
u-O

ÍÚ ichQllr(S0?r6 de Jesus
Secretiíria Municipal de Saúde - Reslonúvel pelo acompanhamento do contÍato

i

l.:
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Contrato no /í412018

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA WAM LIC|TAçÕES LTDA ME, TENDO pOR OBJETO A AOU|S|çÂO DE

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E

OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 13/2018

0 MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ sob n."
95.561 .080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná ,

representado por seu Prefeito l\,4unicipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR, inscnto no
CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denomrnado C0NTRATANTE, e a
empresa WAM LICITAÇoES LTDA ME, inscnta no CNPJ sob n" 20.973.47710001-60, com sede na Rua Visconde de
Sinimbu, 1234 - CEP: 84070130 - Baino: Orfâns, Ponta Grossa/PR, neste ato representado por seu procurador, Sr.
Rennan BonaÍe de 0liveira, inscnto no CPF n' 095 508.149-12, RG n' '12.530.529-6, doravante denominada
CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, deconente do processo de licitação Pregão Eletrônico N0

13/2018, aplicando-se supletivamente os pnncipios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e
cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
A CONTRATADA obrjga-se a fornecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, equipamentos de inÍormática,
móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretana Municipal de Saúde, tudo conÍorme especiÍicado no edital
convocatóÍio e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 13/2018 e especiÍicado abaixo.

ITENS

Lote Item Cód[o
do
prcdutq/

§erviço

Descdção do ptod uto/serviço Marca do:i]t::

PÍod.utd,.. l:,lil

QrEnWa
de.'...-

Prqo
unitário

Preço total

Lote

004

1 1983 BALDE DE PEDAL capacidade 05
litros matenal conÍeccionado em
polipropilenio.

ARQPLAST UN 5,00 98,27 491,35

Lote

036

1 7805 APARELHO DE DVD compatível
DVD, DVDTR]RW, SVCD, VCD, CD

de áudio, CDtR/RW, MP3, JPEG e

I/PEG4 (AVl) Saida de áudio 2.0

analógica Saída de video composto

Entrada para 2 microÍones Entrada
para dispositivo USB incluso 1

microfone Função Game ? incluso 2

joysticks e 1 CD (600 jogos)

lnformação de Funções na Tela Três

formatos de tela: 4:3 (PS/LB)/l6:9

Câmera Lenta: 112,114, 118, 1116

Velocidade de busca: 2X,4X,8X,
16X, 32X Seleção de Angulo Zoom de

2x,3x,4x, %, 1/3, 1/4 Alimentação
100-240V AC âutomálico

IVONDIAL UN 2,00 198,70 397,40

Lote

038

1 3988 ARQUIVO mateÍial conÍeccionado em

aço 04 gavetas para pasta suspensa,

D AA+O ARO UN 2,00 427,90 855,80

9 - E-mail licitacao'rrln \h ôr por hr - \\\r\r'.nsb.pr.eor'.br
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CúUSULA SEGUNDA- Do PRÂzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir da autonzaçâo de fomecimento emitido
pela PreÍertura.

cúUSULA TERCEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
Os pÍodutos deveÍão ser entÍegue na Secretaria irunicipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova

Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, ficando o Municipio de Nova Santa BárbaÍa isento de quaisquer responsabirdades.

cúUSULA TERcEIRA. DoS ANExoS CoNTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contÍato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico No í3120í8 - e seus anexosi

b) Proposta da C0NTRATADA, datada de 04/04/2018.

Parágrafo Primeiro. As parles dêderam ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta dáusula,
serão mnsiderados suficientes pâre, em conjunto com este conkato, definirem sêu objeto e a sua perfeita execução.

Perágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergênoas entre os ânexos e este con[elo, vâle o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vinculeÍ todes es atas de reuniões e/ou

termos ediüvos que üerem a ser realizados e que impoítem em altera@s de qualquer condiÉo contetual, desde que

devidamente assinedos pelos representantes legais das paÍtes.

CúUSULA QUÂRTA - DO PREçO
Para a enfega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obnga a pagar à CONTRATADA o
valor total de Rl 2.074,t19, (dois mil e setenta ê quatro rBais e quarenta e noyê centavos).

cúUSULA QUINTA. Do PAGAIúENTo
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta)dias apos a entrega, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

certidáo expedida conjuntamente pela Secretana da Rec€ita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), ÍeÍerente a todos os crájitos tributários ÍedeÍais e à Dívida Alrva da União (DAU) por elas

admrnistrados, indusive os créditos tributárioB relativos às contribui@s socrais prevrstas nas alineas 'a', 'b' e 'c" do
parágÍaÍo únim do artigo 1í da Lei Federd n.0 8.21211991. às contribui@s instrtuídas a título de substituiÉo, e às

contribuiçoes devidas, por lei, a tercerros e CeíiÍicado de Regulaídade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se @mpromele a emitir â respectivâ Note Fiscal no valor mrrespondente ao

êjustado nâ Cláusula Quarta.

CúUSUI.À SEXÍA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
0 contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo apos a assinatura do contrato, podendo o

mesmo seÍ pmrogado por igual perlodo e/ou de acordo com as parles.

CLAUSUI.A SETIÍÚA - DAS GARANNAS
A gaÍantia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal, A CoNTRATADA
deverá prestâr âssistêncra técnica, durante o período de garantra, respeitando o prazo máximo de 3 ([ês) dias,

contados a partr da comunicação do defeito, para a condusâo dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura

Municipal.

ldeslizemênto da gaveta triplo

Itebsópio.
Lote

039

1 6719 ICADEIRA, materiel eço pintedo

lassento encosto polipropileno.
PG FLEX

ISSO
UN 6,00 54.99 329.%

TOTAL 2.074,49
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cúusur-r otravl. ol nesqsÃo coNTRATUAL
A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilaleral ê escrito da Administraçâo, nos casos enumerados nos
incisos I a Xl e XVll do art. 78 da Lei Federal n0 8.6ô6/93, e amigável, por a@rdo enre as partes, mediante autorização
escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licilatóÍio, desde de que haia
conveniência da AdministraÉ0.

PaÉgraÍo Unico - Quando a empÍesa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidâdes previshs, fic€ sujeita a uma das seguintes sán@s

a) Adve(êncra;
b) Suspensão temporária de paíicipação em licitaÉo e impedimento de conlratar com a Administrafo pelo prazo de
até 02 (dois) anos.

c) Dedarapo de lnidoneidade paÍa licitaÍ ou contratar com a AdministÍaçáo Pública enquanto perduÍêm os motivos
determinantes da puniÉo ou, até que seja promovida a reabilitação peÍante a própíia autondade que aplicou a
penalidade, que será mncedida sempíe que o proponente Íessarcir a AdministraÉo pelos pÍeJuizos resultantes, aÉs
decorrido o prazo da sanÉo adicada com base no contido na letra 'b'.

CúUSULA I.IONA. DAS SANçOES
Em oconendo inexeorçáo e/ou descumprimento das obrigaFes assumidas neste contralo motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei ciül por indenização integral. Sem prguízo das disposiçoes
antenores, rêsponde ainda, a tílulo de dáusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença,

cúUSULA DÉCIMA. DA FRAUDE E DA coRRUPçÁo
O contratado deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subconfatâdos, se admitida subcontrataçào, o

mâis alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçao, de contrataÉo e de execução do objeto contratual. Para

os propositos desta dáusula, definerÍr,se as seguintes práticas:

a) "prática conupta': oÍerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato,

b1 "pÉtica Íraudulenta': a falsificâção ou omissão dos fatos, mm o objetivo de influenciar o processo de licitaÉo

ou de execução de contrâto;

c) 'pática colusiva': esquematizar ou estabelecer um a@rdo entÍe dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, üsando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e náecompetitivos;

d) "prática coorcitiva': câusar dano ou ameaç€r causar dano, diretr ou indiretemenle, às pessoas ou sua

propriedade, üsando influenciar sua participafo em um processo licitatório ou afetaÍ a execução do conúato;

e) 'prática obstrutive': (i) desEuir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçoes ou fazer dedaraçôes falsas

aos representantes do organismo financeiro mulülateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração

de alegações de prática prevista, deste Edital; (ir) atos cuja intenÇão seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financerro muhilateral promover inspeçáo.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento. parcial ou integral, por organismo financeiro multilateÍal, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanÉo sobre uma empresa ou pessoa ÍÍsica, indusive declarando

a inelegívd, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outoÍga de contratos financiados pelo organismo se, em

qualquer momento, constatrr o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitÍvas ou obstrutivas ao participar da licitaio ou da execução um contrato

fi nanciado pdo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propositos dâs dáusulas acima, o licitante vencêdor, como condiÉo para a

contrataÉo, deverá concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser ílnanciado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro multilaleral, mediante adiantamênto ou reembolso. permitirá que o organismo

3
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financeiro dou pessoas por ele formalmente indicedas possam inspecionar o local de execuçào do mntralo e todos os

documentos, contas e Íegistros relacionados à licitaçao e à execuÇão do conkato.

cúusuLq oÉctNl pRtMEtRÂ - DA DoTAçÂo oRçATENTARTA
Asd sas de@Írentes desta I coÍTerao r conta da dota mentária havida a contâ noo

cúusul-À DÉctrA sEGUliDA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da SeÍra - Paraná, para a sduÉo das questoes oriundas do píesente

contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por eshrem justos e aceÍtados, firma o presente conlrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas

lestemunhas,

Nova Santa Bárbara, aos 07/05/2018

PreÍeito Muniopal - Conlratante

.4zz
lúc K6ndo

Qrrr,^.,n^El,
Rennan Bonafe de Olivei

Wam Licilaçoes Ltda Me - Contra

ilicr,qb §â. a. ,r..r.
Secretána Municipal Oe SaúOe - Vdionsável pelo acompanhamento do contrato

a rÍa

Fi Po n" 2112018

DoTAÇÔES

2720 loe.oor.ro.sor.oszo.zozs lsoa [.+.so.sz.oo.oo Do Exercícro

2740 loa.oor.ro.ror.olzo.zozs lazs [.+.so.sz.oo.oo Do Exercício

g - E-mail- lici'ácaoaAnsb.nr.sov.br - §urv-nsb ,Dr.go\.br
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CONTRATO QUE ENTRE SI FMEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA E A
EMPRESA JS stMoEs ETRELT ME, TENDo poR oBJETo A AoulstçÂo DE

EeurpÂflExTos HoSpÍTALARES, EeurpAtENTos DE INFoRMÁTGA uóvets e
0urRos, pARA supRtR As r{EcEsstDADEs DA SECRETÂRIA MUNtclpll oe saúoe.

Referentê eo Pregão Eletrônico n." 13/20í8

0 MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BARBARÀ pessoa jurídica de diÍeito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561 ,080/0001 -60, com endereço a Rua Watftedo BittencouÍt de Moraes, 22, w ro, Nova Santa BáÍbara, Paraná ,

representado por seu PreÍeito Municipal Sr. EÍic Kondo, brasileiro, casado. RG n'5.943.1846 SESP/PR, inscrito no

CPF sob. o n0 018.008.95950, residente e domiciliado nesta odade, doÍavante denominado CONTRATANTE, e a
empresa JS SlilOES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n' 26.981.059/0001{0, com sede na Rua Amoldo Fritz, 609 -
CEP: 96130000 - Baino: Wamow, lndaial/SC, neste ato representado pelo Sr. Edevaldo Forbs Simóes Junior,
inscÍrto no CPF n'931.219.110-15, RG n' 5.392.609, doravante denoíninada CONIRATADA, celebram entre si o
presente contrato, deconente do processo de licitaÉo Pregão Elefônim N" 13/2018, aplicando-se sudeüvamente os
princípios da teoria geral dos contratos, as dispo§Fes de direito pÍivado e dáusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJEÍO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE equipaÍnentos hospitalares, equipamentos dê informática,
móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretana Municipal de Saúde, tudo conforme especiícado no edital
convocatório e proposta apresentâda no Pregão Eletrônico n.0 13/2018 e especrficado abaixo.

0!..

ITENS

Lote heÍn Código
do

troduto/
seÍviÇo

DessiÉo do Fdrtdseniço lvtamaô
pÍúrb

tk$dde
de
Írpffia

ouantiJade PÍeço
uri6Íio

Preço toül

Lote

005

I 6720 BEBEDOURO/PURIFICADOR
reftigerado pressâo coluna simples ago

inoxidável.

LIBELL UN 2,00 500,00 'r.000,00

Lote
040

1 7809 IMPRESSORA LASER (COMUM)
padrão de cor monocromátjm. Memória

128 MB. ResoluSo 1200 x 1200.

Velocidade até 28 PPM. Cido 30.000
páginas/ mês. lnterface USB e rede

ethemet 10/100. Frentê e verso
automático. Garanta mínima de 12

meses

XEROX UN 2,00 600,00 1.200,00

Lotê

041

I 7810 IMPRESSORA A LAZER

MULTIFUNCIONAL (COPIADORA,

SCANNER E FAX) Caíacterísticas:
Padrão da cor monocÍoÍnátho, memória

64 MB, resolução de impmsáo 600x600,
Íesoluçáo de digitalizaçáo 1 200x1 200,

resolução de cópia 600x600,
velocidade'18 PPM, capacidade 150

p4inas/ bandeja, ciclo 8,000 págians

/mês. íax 33,6 KBPS, inteÍface UBS e
REDE, frente e verso aulomático,

HP UN 1,00 997,94 997,94

Rr-ra \Àalfredo Bittcncouí de Níomes n'122- CentÍo. t 41 32(í.8100. = 
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lgarantia minima de 12 neses

TOTAL 3.í97,94

CLAUSULA SEGUNDA- DO PRÁZO DE ENTREGA

0 prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da autorizaÉo de Íomecimento emitido
pela Pre4eitura.

CúUSULA TERGEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na SecÍetaria Muniopal de Saude, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues, SN, Nova

Santa Bárbara - PR, em horario comercral de segunda a sextajeira, com seguro, frete, carga e descarga indusos no

valor da mercadona, Íicando o Município de Nova Santa Báóara isento de quaisquer respnsabilidades.

CúUSULA TERCEIRA. DoS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregão Eletrônico N" 13/2018 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 04/M/2018.

ParágraÍo Primeiro - As partes declaram ter pleno mnhecimento que os documentos írEncionados nesta dáusula,
seráo onsideradm suficjêntes para, em conjunto mm este conÍato, definirem seu objeto e a sua perfeita execuÉo.
Parágrafo Segundo - Em havendo dwidas ou divergênoas entre os anexos e este contrdto, vale o contralo.

Parágrafo TeÍceiÍo. A parttÍ da assinafura deste mntrato, a ele passam a s€ üncular todas as atas de reunrôes e/ou

termos aditivos que üerem a ser realizados e que importem em alteraFes de qualquer mndiÉo contratual, desde que

devidamente assinados pelos Íepresentantes bgais das partes.

CúUSULÂ Q(JARTA. DO PREçO
PaÍa a entrega dos produtos descfltos na Cláusula Primeira, a CoNTRAT/NTE se obrig a pagar à CoNTRATADA o
valor total de RÍ 3.197,94 (úês mil, cento e novenb e sete Íeais e noventâ e quato cêntavos).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em ate o 30 (rinta) dias aÉs a entrega, mediante apresentaÉo da nota fiscal ammpanhada da

certidão expêdida mnjuntamente pela S€cretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cÍáJitos tnbutános federais e à DÍvida Ativa da Uniáo (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos úibutiíÍios relativos às contribuiFes sociais previstas nas alíneas'a','b'e "c" do

parágraÍo único do anigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuiFes instibidas a título de substituição, e às

contÍibuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.

Parâgrah Único - A CoNTRATADA se mmpíomete a emitÍ a respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao

ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULÂ SErrA - DO PRAZO DE VrcÊNCh.
0 contrato teÉ vrgênsa poÍ 90 (noventa) dias, enrando em v(or logo apÓs a as§natura do contrato, podendo o

mesmo ser proÍrogado por igual período e/ou de acoÍdo @m as partes.

CIáUSULA SET|MA - DAS GARÁNNAS
A gatrntia d6 produtos será de, no míninD, 12 (doze) meses, a mntar da data da Nota Fiscal. A CoNTRATADA
deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 3 (três) dias,
contados a pârtr da mmunicaÉo do defeito, para a conclusáo dos reparos, sem qualquer ônus adicional a Prefeitura

Muniopal.

CúUSULA OITAVA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A resclsão contratual poderá ser determinada por ato unilateíal e escrito da Administnçã0, nos casos enumerados nos
incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, poÍ acoÍdo entÍe as paÍtes, mediante autonzaçào

2
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escÍita e fundamentada das autüidades competentes, redulda a tenn, no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da AdminisbaÉ0.

Parágrafo Único.ouando a empresa vencedora der causa a Íescrsão do contrato, além de multa de 2fflo (vinte por

cento) sobre o valor totâl do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes san@s:

a) Advertêncra;
b) Suspensáo temporária de participaÉo em licitaÉo e impedimento de contratar com a Administraçáo pelo prazo de

até 02 (dois) anos.
c) DeciaraÉo de lnidmêidade para licibr ou contratar com a AdministraÉo Pública enquanto perdurem os motivos

determinantes da puni@o ou, até que seja píomovida a reabilitaÉo perante a pópria autoridade que aphcou a
penahdade, que será concedida sempre que o pÍoponente ressarcir a AdministÍaçáo pelos prejuízos resuttantes, após

demmdo o prazo da sanÉo apliceda mm base no contido na letra "b".

cúusuLA Nor{A. DAs sANÇoES
Em oconendo inexecufio e/ou descumpÍimento das obngaçÕes assumidas neste confato moüvado peia

CoNTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçáo integral. Sem prejuzo das disposi@s
anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CúUSULA OÉCIMA - DA FRÂUDE E DA CORRUPÇÃO

0 cootratado deve observar e fazer observaÍ, por seus Íomecedores e sub@ntÍâtados, se admitda subcontrataçáo, o

mais alto padrão de éticá durante todo o processo de licitação, de contrataÉo e de execuçáo do obJeto mntratual. Para

os proÉsitos desla dáusula, defineÍrFse as seguintes prátrcas:

a) -prática comlptá': ofereceÍ, dar, receber ou solicitar, direta ou indirehrÍxgnte, qualquer vantagem com o

objeüvo de influencier a açáo de seMdor público no processo de licitação ou na execuçáo de contrato;

b) "prática fraudulenta': a falsificagão ou omissão dos fatos, com o objehvo de influenúr o processo de licitação

ou de execuÉo de contrato;

c) 'prática colusiva": esquematizar or estabelecer um amrdo enÍe dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representanles ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preçm em níveis

artificiars e não{ompetiüvos;

d) 'práticâ coeÍcitiya" causar dano or arr€aFr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua partiopa@o em um processo licltatóno ou aÍetar a execução do contrato;

e) 'prática obstrutive': (i) destruir, Íalsificar, afterar ou ocuftar pmvas em inspeFes ou fazer dedaÍaFes falsas

aos repíesentantes do organismo financeiro multilateral, mm o objetivo de impedir matenalmente a apuraÉo

de alega@s de pÉtJca prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intençáo seja impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiÍo muftilateral píomoveÍ inspeção.

ParâgraÍo Primêiro - Na hipótese d€ financiamento, parcral ou integrâ|, por organismo financeiro multlateral, mediante

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanÉo sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarandc

a inelqível, indefinidamente ou por prazo deteÍminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em

qualquer mornento, mnstatar o envolvimento da empresa, diretamente ou poÍ Íneio de um agente, em práticas

conuptas, fraudulentas, colusivas, coercrtvas ou obstrutivas ao partiopaÍ da licitação ou da execuFo um contrato

finanoado pelo oÍganismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acinE, o licitante vencedor, como condiÉo pâra a

mntrataÉo, deveÉ @n@rdar e autorizaÍ que, na hipotese de o confato vÍ a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro muhilateral, mediafite adiantamento ou reembolso, peímitÉ que o oíganismo

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indhadas possam inspecionaÍ o locál de execuÉo do contrato e todos 6
documentos, contas e registros relacionados à licilaÉo e à execução do mnfato.

RuâWalfredoBiuencouÍdc\Iomesn"2?f.Centro.t43.126ó.8100.:l-86.250-0mNovaSanuBáôara-Paraa:í
E - E-mail - ircrtetrLr ,r nsb pr :or b .pr,.:or br
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CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. OA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA
As de deconentes desta I coÍrerão conta da dotr mentána havida conta no

cúusuu DÉcrirA sEcuNDA - Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jeónirno da SeÍra - Paraná, para a soluçfu das questoes oriundas do presente

contrato, com expressa renúncia de qualquer oufo, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, Íirma o presente conttrto, em 03 (úês) vias de igual teor, na presença de duas

testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 07/05/2018

Prefeito Municipal - Contratante

o J

S SimÕes Eireli - Co

tlicten#es ae *sus
Secretária Municipal de Saú& - R"esàbnsável pelo acompanhaÍnento do contrato

F

lÍa
Po n" 2112018

4

DOTAÇOES

Conb da
d6p€sa
2730 foe.oorro.aor.orzo.zozs Fzz l++.so.szoo.oo lDo Exercício

2740 loo.oor ro aor olzo.zozs leza p.+.so sz.oo.oo lDo ExeÍcicio

RuÀ \l'alfiedo Bittcncouí de lvloraes n'222. CenEo. l4] i26ó.8100, = 
- 86 250-000 No\a Santa Báràar'À Parà.ná

E - E-mail - irc[:rceo ,r nitr rr .]o, hr - lr!)r_ob-pr,:s-r,tr
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA 05.,5

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2410512018

De: Setor de Licitaçóes e Contratos

Para: Sra. Angelita Oliveira MaÉins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópias
assinadas dos Contratos n" 26-28-30-34-37-38-4212018, decorrente do Pregão
Eletrônico n" 1312018, cujo objeto é a aquisiçáo de equipamentos hospitalares,
equipamentos de informática, móveis ê outros, para suprir as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que os mesmos sejam acompanhados,
assegurando-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristina Lu s San
Setor de Licitaçóes

Recebido por: o"tari!!3rE

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail lic itacao@nsb.pr.gov.br - rwwv.nsb.pr.gor'.br
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prodiito/s
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dô

úioouto

n!.edida unitário

LOTE

001 -

Lote

001

1 7899 CAPA PARA I,IACA EM PúSTICO
TRANSPARENTE COM EúSTICO NAS
LATERAIS DOS OUATRO CANTOS.
DIMENSÔESJ 2,50X1, 70.

UN 20,00 24,90 498,00

LOTE:

001 -

Lote

00'1

3 7900 FRONHA HOSPITALAR EM TECIDO PERCAL
1OO% ALGODÁO, 180 FIOS, LISTRADO,
BRANCOI/ERDE OU BRANCO/AZUL,
lvlEDlDAS: 65 CM DE C0|\,,1PRIMENTO E 50 CM
DE LARGURA. MODELO TIPO ENVELOPE COi/
ABA DE NO [,4ÍNIMO 18 CM.

UN 20,00 7,90 158,00

LOTE

00'1 -

Lote

001

7896 LENÇOL PARA MACA DA AMBULANCIA Ei/
TECIDO PERCAL 1OO% ALGODÃo, 180 FIOS,
LISTRADO, BRANCO,ryERDE OU
BRANCO/AZUL, DIMENSÓES: 1,90 X 0,60, COM
ELASTICO APENAS NOS QUATRO CANTOS

DAS LATERIAIS E LOGOTIPO EM SILK-

SCREEN E[í TRÊS PARIES DO LENÇOL,

UN 15,00 20,90 313,50

6 7897 LENÇOL PARA MESA CLÍNICA EM TECIDO

PERCAL lOO% ALGODÃo, 180 FIOS,

LISTRADO, BRANCO,ryERDE OU

BRANCO/AZUL, DIMENSOES: 1,95 X 0,70, C0M
EúSTICO APENAS NOS QUATRO CANTOS

DAS LATERIAIS E LOGOTIPO EM SILK-

SCREEN E[/ TRÊS PARIES DO LENÇOL,

UN 20,00 23,50 470,00

TOTAL 1.439,50

0ç,1-, ç
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OTE

01

00'1 -

Lote

EXIRATO DO OOmR IO il" 26':mít

REF.: PREGÀO ELETRÔNICO N'í3/2018
PÂRTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60,

com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI.ME, inscrita no CNPJ sob

n' 20.371 .330/0001-09, com sede na Rua Mato Grosso, 667 - CEP: 14085380 - BaiÍÍo: lpiranga, Ribeirão Preto/SP, neste ato

representado pela Sra, Aline Gomes de Almeida.

.TBJETO: Aquisição de êquipamentos hospitalares, equipamentos de inÍormática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALoR: R$ 10.327,99, (dez mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, ate 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria l\,4unicipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/1 140-03 e n' 08854.896000/1150{1.
FISCAL: Angelita 0liveira l\,4artins Pereira - Porlaria n" 2112018.

RESP0NSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRÁTO: 07/05/20í8

EXIRATO DO GOIIIRÂTO V NMIC

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N' 13/2018

PARTES: Município de Nova Santa 8árbara, pessoa jurídrca de direito publico rntema, inscrila no CNPJ sob o n" 95.56'1 .080/0001-60,

com sede adminiskativa na Rua Walíredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu Prefeito l\4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n'00.802.002/0001-02, com sede

Diário Olicial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walírêdo Brrtêncoun oe MoÍaês n' 222 - Centío

Fonê/Fâx: (43) 3266 8100
E-mail diaíiooÍicial@nsb.pr.qov.ú - Site. wtw.nsb.pí.gov.b.

ww tíanspaíenoapaÍana.coÍn.bídoensb
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na Estrada Boa Esperança, 2320 - CEP:89160000 - Baino: Fundo Canoes, Rio do Sul/SC, neste ato representado pelo Sr. Maicon
Cordova Pereira.

0BJETO: Aquisiçáo de equipamentos hospilalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para supÍir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 3.13,4,84, (três mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centayos).
PRÁ20 DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, enhando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, até 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURS0S: Emenda padamentar n" 08854.896000/ 1 140-03 e n" 08854.896000/1150{1.
FISCAL: Angelita Oliveira lr.,lartins Pereira - Portaria n" 21l20'18.
RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus. OAB/PR n" 81.963

DATA DE ASSINATURA C0NTRAT0: 07/05/2018

EXTRATODOCOIURATON.2Sf20í8 |

REF.: PREGÂO ELETRÔNICO N' 13/2018

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publlco intema, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001-60,
com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric

^Kondo, 
e a empresa DS MÉDICA DISTRIBUIDORÁ E SERVIçOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 14.720.688/0001-99, com sede na

-\venida Panamericana, 160 - CEP: 94950330 - BAIRRO: Parque da l\.4atriz, Cachoeirinha/Rs, neste ato representado pelo Sr, Jorge
lvoni dos Santos.

0BJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamenlos de informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VAL0R: R$ 6.164,00, (seis mil, cento e sessenta e quatro reais).
PRÁ20 DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, ate 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretarra Municipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/1 '140-03 e n' 08854.896000/1 150-01 .

FISCAL: Angelita 0liveira Martins Pereira - Portana n" 2112018.

RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/ PR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA C0NTRÂTo: 07/05/2018

EXTRATO m OOIfiR TO 1{" 2S20í8

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N' í3/20í8

JARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60,

bm sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu PreÍeito lr,4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EOUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n'
14.676.091/0001-94, com sede na Rua Neusa Aurora Diniz, 133 - CEP: 88106771 - Bairroi Forquilhinhas, São José/SC, neste ato

representado pelo Sr. Denis Teixeira.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos dê informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 920,00, (novecentos e vinte reais).

PRÁZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, até 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda pariamentar n' 08854.896000i 1 '140-03 e n" 08854.896000/1150{1.
FISCAL: Angelita Oliveira Martins Pereira - Portaria n'21l2018.
RESP0NSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81 .963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: O7l05/20í8,

EXTRATO 00 C(xfiRATO t{" 3020í8

REF.: PREGÂO ELETRÔNICO N'13/2018

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Ruar WalÍredo Búlencourl de MoÍaes n' 222 - Cêntío

FonêrFa\' (43) 3266 8100
E-majI diaíootcal@nsb pr.qov.bí -Slte. \,!wr,{.nsb.pí.gov.bÍ

ww úanspaíenoapaÍana com bí/doensb
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PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscriia no CNpJ sob o no 95.561.080/0001-60,
com sede adminiskativa na Rua Walkedo Bittencourt de Moraes, 222, nesle alo representado pelo seu prefeito l\.4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONTCOS LTôA - ME, jnscnla no CNpJ sob n.
03.800.4771000140, com sede na Rua Luiz Cirimbelli, 1659, 0 - CEP: 88930000 - Baino: lmigrantes, Turvo/SC, neste ato representado
por seu procurador, Sr. Elizeu Coelho Raupp.
OBJETO: Aquisição de equipamêntos hospitalares, equipamentos de inÍormática, móveis e outros, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal dê Saúde.
VALOR: R$ 47.999,84, (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do mntrâto, ou seja, ate 04/08/20i8.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Emenda parlamenlar n" 08854.896000/1 140-03 e n" 08854.896000/1 1S0-01.
FISCAL: Angelita Oliveira l,4artins Pereira - Portaria n'2112018.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Gabnet Almeida de Jesus, OAB/pR n. 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0710512018.

EXTRATO DO TRATOIfSí20í8 4

REF.: PREGÁO ELETRÔNICO N' 13/20í8
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080i0001-60,

nm sede administrativa na Rua WalÍredo Brttencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu Prefeito l\.4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa DUOMED PRODUToS MEDICoS E HOSPITALARES EIRELI . EPP, inscrita no CNPJ sob n" 82.387.22610001-
51, com sede na Avenida Brasil, 1571 - CEP: 86192000 - Baino: Vila Salome, Londnna/PR, nesle ato representado pelo Sr. Venicios
Souza Sposito.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de inÍormática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VAL0R: R$ 4.850,00, (quaho mil, oitocentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, alé 0410812018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/'l 140-03 e n' 08854.896000/1 150-01.
FISCAL: Angelita Oliveira [,4artins Pereira - Portaria n' 21l2018.
RESP0NSAVEL JURIDIC0: Gabriel Almeida de Jesus, oAB/PR n' 8'1.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/05/20í8.

EXTRATO DO COIflRATO ta.3ümí8

i§F.: PREGÁo ELETRÔNlco N'13/2018

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurÍdica de direrto publico interna, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60,

com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato repÍesentado pelo seu Prefeito [.4unicipal, Sr. Eric

Kondo, e a empresa STEFRAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob n" 07.81 1 .283/0001-09, com sede na Rua

24 de Maio, 352 Esquina com a Rua Pedro Claro de Oliveira - CEP: 86430000 - BairÍo: Vila J Mascaro, Santo Antônro da PlatinaiPR,

neste ato representado pelo Sr. Luiz Guilherme da Silva,
0BJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de inÍormática, móveis e outros, para suprir as

necêssidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 2.í61,40, (dois mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos),
PRAZO DE VIGÉNCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, até 04/08/2018.

SECRETARIA: Secrelaria lt/unicipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/1 140-03 e n' 08854.896000/1 150-01 .

FISCAL: Angelila Oliveira Martins Pereira - Portaria n'2'1l2018.
RESP0NSAVEL JURIDIC0: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0il()5/20í8.

EXTnATO DO COIIR^TO ]f $':mít

Diário OÍicial Elelrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
Rua: Wâlkedo Brltencoun de Moíaes n" 222 CenlÍo

Fone Fax: (,13) 3266 8100
E-mail. draíooíoal@nsb pr gov.bí - Sile: 

'./ww-nsb.pÍ.gov 
bí

www líanspaÍênciapaíana com.bÍ/doensb
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REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N' í3/20í8
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no g5.561 .080/0001-60,
com sede administrativa na Rua Walíredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato represenlado pelo seu Prefeilo lr.4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa CIRURGICA OURO VERDE . COMERCIO OE PRODUTOS MEDICOS . EPP, inscflta no CNPJ sob n"
14.308.899/0001-19, com sede na Rua Tereza de Souza, 86 - CEP: 86042390 - Baino: Cj DÍ Alberto Joâo ZoÍtea, Londrina/pR, nesle
ato representado pela Sra. Valdeci Antônia Marcelino de Araújo.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informálica, móveis e outros, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ í.370,00, (um mil, trezentos e setenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vlgor logo após a assinatura do mntÍato, ou seja, ate 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURS0S: Emenda parlamentar n' 08854.896000/1'140{3 e n" 0S854.896000/1150{1.
FISCAL: Angelita Oliveira Martins Percia - Poiaia n' 21t2018.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Gabriet Atmeida de Jesus. OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURÂ C0NTRATO: 0710512018

@l
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N' 13/2018

nantf s: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no g5.561 .080/0001-60,
com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de i/oraês, 222, neste ato represenlado pelo seu Preferto l\.4unrcipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDrcOS EIRELI . ME, inscÍita no CNPJ sob n' 29.084.765/0001-39, com sede
na Avenida Picadilly, N" 100, Sala 203 e 204 - CEP: 34018004 - Bairro: Alphaville Lagoa dos lngleses, Nova Lima/MG, neste ato
representado por sua procuradora, Sra. Christiele Aline da Silva Rocha.
0BJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 850,00, (oitocentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGENCIA:90 (noventa) dias, entÍando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, ate 04108/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/1 140-03 e n" 08854.896000/1 150-01 .

FISCAL: Angelita Oliveira [.4aÍtins Pereira - Portaria n'21l2018.
RESP0NSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07 10512018.

EXIMTO lx) G(XTRATO T{'3520íE

1er.' pnecÃo rLETRôNrco N'13/2018
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001 -60,

com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato Íepresentado pelo seu PreÍeito Municlpal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa VENA VITA CoNSULTORIA CoMERCIAL ElRELl, rnscrita no CNPJ sob n' 22.392.045/0001-9'1 , com sede na

Rua Ricalde de Marques, 115 - CEP: 91040280 - Bairro: Jardim São Pedro, Porto Alegre/RS, neste ato representado pela Sra. Aline
lnês Pontin.

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ í.615,00, (um mil, seiscentos e quinze reais).
PRÂ20 DE VIGENCIÀ:90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinalura do contrato, ou seja, ate 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURS0S: Emenda parlamentar n' 08854.896000i 1140-03 e n" 08854.896000/1 150-01.

FISCAL: Angelita Oliveira lVlartins Pereira - Portana n'21/2018.
RESP0NSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/05/2018.

EXIRATO OO CONTRÂTO N'36'20í8

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walkedo Brlrencouí de Moraês n'222 -Cênlro

Fone/Fax' (43) 3266-8100
E-mail. dranoorlc,al@nsb.pr.gov.bí - Sile: ww.nsb.pí gov br

www ríensparenciapaíana com bídoensb
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REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N'í3/2018
PARTES: Município dê Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publico intema, inscÍita no CNpJ sob o no 9S.561 .0g0/0001-60,
com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu prefeito l\.4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa JHoNATAN BAGATOLI ME, inscrita no CNPJ sob n" 22.992.6320001-'l '1, com sede na Avenida Juscelino K de
Oliveira, Sala 02 - CEP: 89í90000 - Bairro: Seminário, Taió/SC, neste ato representado pelo Sr, Jhonatan Bagatoli.
OBJETO: Aquisição de equipamêntos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 5.889,60, (cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do mntrato, ou seja, ate 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURS0S: Emenda parlamenlar n' 08854.896000/1 '140{3 e n" 08854.896000/j 150-01.
FISCAL: Angelita Oliveira l\4artins Pererra - Poíaria n'2'1l2018.
RESPONSÁVEL JURíDICO: Gabriet Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA C0NTRATO: 07/05/2018.

EXIRATO OO il" 3720í8

^Rer.: 
pnrcÂo ELETRôNtco N"'t3/2018

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurÍdica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60,
com sede administrativa na Rua WalÍredo BittencouÍt de l,íoraes, 222, neste ato representado pelo ser.r Prefeito l\.4unrcipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP, inscrita no CNPJ sob n'28.036.951/0001-30, com sede na Rua Bronislau
Wronski, 1400, Barracão - CEP: 84560000 - Bairro: Centro, Rio Azul/PR, neste ato representado pelo Sr. Fabiano Lêrin Milkievicz.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informálica, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 8.í4-0,00, (oito mil, cento e quarenta reais).
PRÂ20 DE VIGENCIA:90 (novenla) dias, entrando em vigor logo após a assinatuÍa do contrato, ou seja, até 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/1 140-03 e n" 08854.896000/1150{1.
FISCAL: Angelita O veira l\4arlins Pereira - Portaria n" 21i2018.
RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRÂTO: 07/05/20í8.

EXTRATO 00 oo!{TBAIO r 30/20í0

1er., pnecÃo eLETRôNrco N" 13/20i8

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de djreito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.56'1 .080/0001-60,

com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de i4oraes, 222, nesle ato representado pelo seu Prefeito lVlunicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa L & A MERCANTIL LTDA, inscÍita no CNPJ sob n" 26.587.414/0001-52, com sede na Rua Lucilandra 2066, 0 -

CEP: 291 13754 - Bairro: Jardlm do Vale, Vila Velha/ES, neste ato representado pela Sra. Larissa Ketlen Campos dos Santos.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 6.286,00, (seis mil, duzentos e oitenta e seis reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do conlrato, ou seja, ate 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretana l\.,lunicipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/1 140{3 e n" 08854.896000/1 150-01.

FISCAL: Angelita Olrveira l\4aíins Pereira - Portaria n'21l2018.
RESP0NSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0710512018.

EXIRÂTO OO COtrTRArO r S,20í8

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rur:WallÍêdo Brlleflcourt de Moíaes n'222 -Ceniro

FonêrFâx: (43) 3266 8100
E-mall dranoolÉial@nsb prgov.bí - Sile:wBw.nsb.pí Oov bÍ
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REF.: PREGÃO ELETRONICO N" í3/20,I8
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60,
com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato Íepresentado pelo seu PreÍeito l\,4unicipal, Sr. EÍic
Kondo, e a empresa FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'05.669.358/0001-2'5, com sede
na Avenida i,4anoel Ribas SN, Loja - CEP: 84620000 - BaiÍro: Centro, Cruz l\4achado/PR, neste ato representado pelo Sr, Marcelo
Ressel.
0BJETO: Aquisiçào de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 1.429,00, (um mil, quatrocentos e vinte e nove Íeais).
PRÁZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, enkando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, até 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURS0S: Emenda padamentar n" 08854.896000/1 140{3 e n' 08854.896000i 11S0{1.
FISCAL: Angelila Oliveira lvartins Pereira - Portaria n'2'1l2018.
RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0710512018.

EXIRATO DO COI{TRATO Í{" .úãtíE

REF.: PREGÂO ELETRÔNICO N' 13/2018

lntfS' Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de dÍeito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60,
com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu PÍefeito [4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa MARILICE KEIL, inscrita no CNPJ sob n" 27.075,106/000140, mm sede na Avenida Anlonio de Conlo, 266, Sala
02 - CEP: 95960000 - Bairro: Centro, EncantadoiRS, neste ato representado pela Sra. Marilice Keil.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e oulros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: Ri 1.400,00, (um mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, até 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria lr.4unicipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000/'114043 e n' 08854.896000/1 150-01 .

FISCAL: Angelita Oliveira Martins Pereira - Pod.aia n" 2112018.

RESPONSAVEL JURIDIC0: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/05/20í8.

EXIRATODOCOiITRÂTON'4120,18 I

ÂEF.: PREGÂO ELETRÔNICO N' í3/2018
\RTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.56'1 .080/0001-60,

com sede adminiskaliva na Rua WalÍÍedo Bittencourt de Llloraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EÍic
Kondo, e a empresa VS COSTA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'05,286.960/0001-83, com sede na Rua Francelho 69 - CEP:

86707040 - Bairro: Vila Nova, Arapongas/PR, neste ato representado pelo Sr. Valdir da Silva Costa.

0BJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ í.851,00, (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais).

PRAZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatuÍa do contrato, ou seja, até 04/08/20í8.

SECRETARIA: Secretaria lVunicipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamêntar n" 08854.896000/'1 140-03 e n' 088í.896000/1 150-01 .

FISCAL: Angelita Oliveira [4artins Pereira - Portana n'2112018.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Gabriel Almeida de Jesus, 0AB/PR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRÂTO: 07/05/20í8.

EXTRATO DO COI{IRATO it" t220í8

REF.: PREGÁO ELETRÔNICO N' í3/20í8

Diário Oíicial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ:Walkedo arllencourl de Moíaes n'222 -CenlÍo

Fone/Far: (43) 3256'8100
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PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de diÍeilo publico intema, inscrita no CNpJ sob o no 95.561 .0g0/0001-60,
com sede administrativa na Rua WalÍredo Bittencou( de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu prefeito Municipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa CIRURGICA SA0 FELIPE PROOUTOS PARA SAUDE LTDA. EPp, inscriia no CNpJ sob n. 07.626.776/0001-
60, com sede na Aventda Emilio Johnson, 547 - CEP: 83501000 - Baino: Vila Santa Teresinha, Almirante Tamandaré/pR, neste ato
repÍesentado pela Sra. Maristela Belotto Pêlozzo.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALoR: R$ 12.1-84,36, (doze mil, cento e oitenta e quatro Íeais e trinta e seis centavos).
PRÁ20 DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigoÍ logo após a assinatura do conkato, ou seja, ate 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Emenda parlamentar n" 08854.896000/'1 140-03 e n' 08854.896000/1 150{.1.
FISCAL: Angelita 0liveira L4artíns PeÍeira - Portaria n" 2112018.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Gabriet Atmeida de Jesus, OAB/PR n" 8í.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/05/20í8

EXTRATO DO x" 43Ímít

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N' í3/2018
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60,
1m sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric

(ondo, e â empresa GEFLEX INDUSTRIA E CoMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n' '14.643.102/0001-30, com
sede na Avenida Doutor Joâo Pessoa, 420 - CEP: 86450000 - Bairro: Centro, Quatiguá/PR, neste ato representado pela Sra.
Deizelaine Xavier Dias.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalarês, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 1.387,67, (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
PRÂZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entÍando em vigor logo após a assinatura do contrato, ou seja, ate 04/08i2018.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamenlar n' 08854.896000/'1140{3 e n' 08854.896000/1 150{1 .

FISCAL: Angelita Oliveira Martins Pereira - Portana n" 2112018.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Gabnel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 8'1.963.

0ATA DE ASSINATURA C0NTRATO: 07/05/20í8.

EXTRATO DO COI{IRATO I{" úÍ20íE

^!:F,: 

PREGÃo ELETRÔNrCO N' í3/20í8
\RTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscÍila no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60,

com sede administrativa na Rua Walíredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato repÍesentado pelo seu PÍefeito lr.4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa WAM LICITAçÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n'20.973.47710001-60, com sede na Rua Visconde de

Sinimbu, 1234 - CEP: 84070130 - Bairro: Orfãns, Ponta Grossa/PR, neste ato representado poÍ seu procurador, Sr. Rennan BonaÍe de

0liveira.
0BJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALoR: R$ 2.074,49, (dois mil e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos),
PRAZo DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatuÍa do contrato, ou seja, até 04/08/2018.

SECRETARIA: Secretaria lilunicipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n' 08854.896000i 1 140-03 e n' 088í.896000/1 150{1
FISCAL: Angelita Oliveira l,4artins Pereira - Ponaia n" 2112018.

RESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almerda de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

0ATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/05/2018.

EXTRATO DO COi|TRATO 1{'4520í8

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walkedo Bruencouít de Mo.aes n'222 -Cenko

Fonê,Fâx: (43) 3266-8100
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REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N' í3/2018
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscÍita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/000'1-60,
com sede administrativa na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato repÍesentado pelo seu PÍeÍeito l\.4unicipal, Sr. Eric
Kondo, e a empresa JS SIMOES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n' 26.981 .059/0001-00, com sede na Rua Arnoldo Fritz, 609 -
CEP: 96130000 - Bairro: Warnow, lndaial/SC, neste ato representado pelo Sr. Edevaldo Fortes Simôes Junior.

0BJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis e outros, para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 3.197,94 (três mil, cento e novenla e sete reais e noventa e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dies, entÍando em vigoÍ logo após a assinalura do con[rato, ou sej a, alé O4nBnO18.

SECRETARIA: Secretaria l\,4unicipal de Saúde.

RECURSOS: Emenda parlamentar n" 08854.896000/1 140-03 e n' 08854.896000/1150{1.
FISCAL: Angelita Oliveira Martins Pereira - Porlaia n" 2112018.
RESPoNSÁvEL JURiOICO: cabriel Atmeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURÂ C0NTRATO: 07/05/2018.

ERRATA OO TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÁO

PREGÁO ELETRONICO N" 1A2018

Enata de Publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do PÍegâo Eletrônim n" 1212018, publicada no

Diário Oflcial Eletrônico, edição 1226, em 2610412018, e no Jornal A Cidade Regional, em 29i04/2018, sendo que:

Onde se lê:
Destinado à aquisição de um veículo tipo van, para a SecÍetaÍia Muniupal de Saúde.

Lêia.se:
Destinado à aquisição de um veículo micro ônibus, para a Secretaria lvlunicipalde EducaÇão, Esporte e Cultura

Nova Santa Bárbara, 27 de abril de 2018

Eric Kondo
PreÍeito Municipal

ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO

PREGÁO ELETRONICO N" 13/2018

Errata de Publicação do Termo de Homologação e Adjudicaçáo do Pregão Eletrônico n' 13/2018, publacada no

{iário oficial Eletrônico, ediçito 1220, em 18/04/2018, e no Jornal A Cidade Regional, em 18i04/2018, sendo que:

vnde se lê:

L & L MERCANTIL EIRELI ME, CNPJ n" 26.587.414/0001-52.

Lêia.se:
L & A MERCANTIL LÍDA, CNPJ n0 26.587.414/0001-52.

Nova Santa Bárbara, 07 de maio de 20'18

Eric Kondo
Prefeito Municipal

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: We!Íeclo Brttencouílde Moraes n' 222 - CênÚo

FonaFâx: (43) 3266-8100
E.mail: dranoolicral@nsb.pr.gov.bÍ-Sils: wqw.nsb.pÍ gov.br

ww tíanspaÍenciapaÍana.com br/doen§b
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al de Nova Santa Bár,bara E
iÍsrÍila Íro CNPJ lob o í" 95 561 .(,0OrO(O1.€0. .orE i.d. eddúni{ú'elÉ @ R!. W.lÍrêdo
EIU.Edí d. Moiàr.; 222. Éslâ álo reDr€sãúdo pdo sâu Pral6rlo Mun'opâ|, Sn EÍÉ
Kúdo, ê . .nD.esá ÀITERMÉO MAIERIÀL MEOICO HOSmALAR LTDA Ins.itã m
CNPJ eb n' m.802.0o2rm01{2, dtr s.<b M EsrEda Ê@ E3p.rq§3, 2320. CEP:
09160m0. Bdm: FuÍÉo Cú!oe., Rio (b S{IUSC, m.rê âlo reÊe!ênlâ.,o r.lo S, Naiúr
Co«,o/. PéÉlÉ.

OBJEÍO: 
^a!LúÉ. 

de êquipárnêntG ho.pil,rldes, equDàÍMl6 d. rnlonitticá-
dtíêis ê qrlro6, pa.â sp.ú às @cêssdâês dá SêdEüatu Múrcp€l de SJi(,€

VAIOF: R! 3.13.r,04, (lÍ& rú cÊíb ê úht, ê quâüo r.ô3 ê otniá ê quâúo cent0rc§)
PRAZo DE MGÊNCIA go (mla) diá!, êílrúdõ'ú vgú bgo .pôs ã assináruê d)

6lralo, otJ sâià, álê 04,08/2013.
SÉCREÍ RlÁ: S.dêrôrlâ Mu^ii9al de Saúdá
RECURSOST Em6nd€ Dârlamênt.. n' 0805{.8-46000/1140.03 ê n'

.0885,r.@6000/1 l5lI01.
FISC l-:Ár'9.1iâ OÍBd lúÁiÉ P@ú. - Porl ún'2120!I
RESPOXSÁVE L JUR|DICOj Gâàô€r^lre'de dê J.s,â, OÀB/PR n' 81 963
oÀTÂoEA§SIN TURÂCONTFiÁTO'0?/0í2016.

"aa,*rnaffiPARTES: Municloo .b lb!? Sátá Báôa..,-pés juÍtd@ dê dteito publi@ 6tema.
iíEdila rlo CNPJ soà o .'95.561 .060fiO1'60, @6 sedê .dMisrálivá na Rla \.Éólledo
B e@un dê Morâê!, ru, nêsl6 âlo eoíe6àlrdo pêlo @ tàeí6to MunÊpá|, S' Eic
K6do, . à úp.er. DS MÉDrCr O|SÍRTBUTDORÁ Ê SER{ÇOS LÍÊrÂ. iÍlÚlá no C NpJ
sob n' 14.720.64&!00í.99- @ô s€dê 

^á 
A!ênda PÂrânrêrtá,râ. 160 - C€Pr 94950330 -

B^IRRO: Pa.que dã lvLlrÊ, CãcliEinnha RS, nest6 ,lo Íeprêsehládo p6lo $ Jrygá lv6'

OUÉTO Á4ui3iÉo de êquçâÍnentôs hosprtááí€s, equE!ârÉnüos dê nftrÍúli.:
íúÉ's a @lrô§, pâÉ supôí as nesklâd6 dã Se.rEta.iã Múniopal de Saúdê.

VALOR: RS 6. 16.1,m, leÉ ni, enlô ê sessenlã e qulro rcàs).
PRAZO OE vrGÊNCrÀ 90 iiolsrà) .rÉs. ê^r6ndo sr {!o. rogo epdr e ehêt"rá do

ôtrero, d eja, alé M 18,2010.
SECRETAÂIA: Sêúêl,âÍia l,tunbpal d6 Sáúdê.
RECURSOS. Énenda DãÍlamonrar n' 08854.696000,11a0.03 e n'

06â5]l.896&d1t 5o-o r .

FISCât. 
^iqe[ra 

qpúâ rrrdiô! PerâiE - Po.lana n'212018.
RESPONSÁVEL JURIDTCO. Gàb.er^i@l(|.<'€ J@5, OAB/PRn' I t,963.
DAÍaDE ÁssIúTURAcol.ÍrRAroi o?/o5r2orô.

REÉ.:ÊREGÀO tcoN'13t20r8

sEcl
REC

08a54 €
Flsq
RESI
oAÍI

oel

SEr

088í
Fts

oÀ

RE

e,ttei

22.9
8S1q
B.§[

q

V

s

034
f

.!

PARTES. Xunicipio dê ikÀr Sánla BàôâÉ. pêssoa iu.jdE C. drchÉ Édico inrerna
inscrirâ @ CNPJ sob o n'95.561 .08qO001-60, c.{i !.d. âddni5l,6úv. É Ruâ yúllEdo
EillàÍt ourl.rã [,krâe5, 222, rÉst€ 5lo,ee.êslado p.-lo su P.éÍálo Msiôpc. S.. Eic
Kdalo. e 5 6lÊE AGNUS COMERCIO OE lI^Ol}NÂS E EOUIPAMENÍOS LTOA -
EPP iísit. m CNPJ sób n' 11.676.091m01'94, corn s€ds nâ Ruâ Neusâ Aum D6iz.
133 - CEP. ô810611 - Baido: Foíqulhlnhas, Si.iío JoerSC. Bt6 áto regr.enlãdo pelo

OAJEÍO. &ui:iÉo dê eqú'palMlc lEpial.rÉ, 6iruDa.isrrc & hbÍmár€,
núvêis ê oulíG. !d. srJt Í a3 nee§dâd.s & S.cÍrlaü MunicOal d€ Sâudê.

VALOFT Rl §20,0O, (novsc$los . ünle reai§)
PRÁZO DÉ MGÊ NCIA: SO (noÉnra) úar, hr.ârÉo h nEq hlo arú! a a§.âtúá do

MlÉto, d sêi., aré 04/0€,2018.
SECRETARIÀ S€(,Blad. lú,ndpal d€ Sâud6
RECURSOS: Emeoda pârlàmsntaí n' 08854.ô96000/1í40-03 e n'

08a54 89€000/11500í.
FISCAL Ànq.lita Olivem Maíi6 PeÍera - Parlã.ia n' 212018.
RESPONSÀVÉL JURiOtCO: &!.ier Àreiiá .'€ JesG, OA8/PR n. 81.9€1.
OATA OÊ ÀSSINÀTURÁ CONÍRÂIO] 07/r1y2018.

^..,"^uooo.*ffi;--ff--,!@EP^RrESr MuriciFo do Nová SànlJ 8árôaÊá, p6soãl!ÍldÉ óê dBilo put{i6 inlctu,
ins.riLi m CNPJ s.ô o n'95 561 .00t!0@ 1-60. @ó s€dê ãdmist.liva M Fua WállGdo
8i êrEul de Mo.aê..222, n€íe Elo ep.e3ênt6do pêlo 3e! PreÍo ô Monripâ]. SÍ. Enc( do,. â €mpesa VMLXCOMERCIO DE EQUIPAÀ|ÉNTOS ELETROELETRONICCS
LTOA - lilE, insúila m CNPJ sôb n'03.E00.477ICJ01-.10. corn sede M Ru Lur Cinmbêll,
!659,0 . CEP: 8a$00O - Bâr@: hE ánta TUBú/SC,6le aro Ép.enlado pÍ seu
proorddor S. Eltêu Co6rho Ràupp

OIUEÍO: Àauisiçào d. êquipá.rÉnlos hospitale.s equipàmÍos rrê inlodnálrâ
nú!€ls ê dlo!. pàre iupú âs ndssdâdcs dã Sddana lJunopd rh Saudê.

v LORi RS 47.999,8.í. (q!ãrála e sêt6 Fi. n«EÀtos ê mvai. c @é ..a,s e
oletâ s quaú. énlâ'ós )

PRÁ;O OE \4GfNCrA'90 (ft@rátd.as.e^vá,'doFv!!o ro€ú apos ! Nh.luÍr do
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C. Procópio, Quarta-Feira, 09 de Maio de 20'18 Ediç

Prefeitura Municipal
Nova Santa Bárbara -

Prefeitr
^vtso 

oE EDIÍÁJ
Moo^LroroÉ oE LrcnÁçÂoi Fn

IÍEM-
OBJETO A D..3.ilo lidlâCo làn i

aqüeiÉo d. F6lda d6^c.rlrtsit p8r. .
e Fr.n Êlâ r,. Sora, B6liÀêlü.. dêsq*
inl6gÍâ.L p.rá 10.106 G tE ê êÍeros.

CREDENCIÂ,rIENTO. CÁDASTRÂÀI
ESCRITÀS; Di. Za dê Eb de 20 t I alô i

rNlcro DA sEssÀo: AaEFTUR^ o^
2a d. tr'i) & 2011Às olhfomh.

LocÀ! D 
^uorÊNch 

PúBucÀ |

EEoilivo Munldp.l rb Nov. Fálimâ - PÍ
ÁoursrÇÁO Do Eo|TÀL: o Eóiler loi

d. CoííP.as 6 Lirà9!êr) dlo à Ruà o(
Fáliú/PR. nô horàio cohpíÉrÉiio dr
.s l6:00túá3, oo pêlô siler*w.novâi,

valoR MÀxtMO- R3 23.20!,50 (vid
enlâ!oc). PRÉGOEIR OÊlClAL: C5hl

t{ova FáLina. @ do ma)o ds 2018.

de
PR

PARIES: Munlrrro .l€ i[oer Sânr. BâEí.. pá$á Etda. & úcs1o FJIúD hrÀrÉ.
illgr,â m CNPJ !ób o í' 95.561 .OO/@r €(), cdn s.í. dnLÍsáivâ d Ruâ \ivâÍ.edo
Brtrd@í d€ Iúo.ü, Z22i ÍE lê rro dP.Eáánlâdo D{b sq/ Í,Íórqlo ,rt iipôI, S.- Erc
(wlo. 6 6 sÍrc..sã CIRURGIOA SÀO FELIPE PFOOUIOS PÀF^ SAUOE tÍOA - EPP,
i.sd!, @ CNPJ !oõ n'07.6ã ,6,ú0 r,60. (rn §.d€ m 

^!!nir. 
Enúo JolÍ.dr. í7 '

CEp 8l5Or00O . 8.nE: vrb ssr! T..!.i.lE AÍrúút TaE{rgPR Bsre âb
cÊ!!.nLdo pdâ Sô. M.6rêb Bdotlo P.bzo.

CBJEIO: 
^qubiâo 

d. .qip.Íãlbr rr6ÊiâláíÉ.. êqúOõíÉírt6 de iío.rÉü.á.
nüêÉ ê 0|rü6. p..á §rpíl õ Õe..3ijd.d.. d. S€rlâri. rdJÍidpâl dá S,.údê.

vALOftÍll !2.t8/í.36 lrlôr.íil Éno ê.i|.iL â @lro ÉÉ à lrihtà ê ú6 ÉnrãEr
pgzo oe ucÉNêli oo tnoálat o.as. êntr .úá ün úoô. roso spas a as.i,6t",. ô

côíltâlo, oi, lsiâ, .tô 0a/08201ô
SECREÍÀRIÀ: SêdEt a MrÍ'lciaál dê Sàidê.
RECURSOST Ehenda pârtameniar n'06854.8S6000/1140 03 ê n'

06a5.i.a960m/l r 5G0l.
FISC-{ Ano.liL OIVE6 Àlúüc P.reG. Po.tar6 n'21I2O18.
RESPONSÁVE! JURIDTCO.G!üdÁhâdâ dê J6sus. OÀA/PR n'8 r .53.
D,ÀÍÀOEÁSSrN^ÍUFÁCONIR^Íq 07loir20 18.M

RÉF,'PREG1O iv2olo

ÍiEF. PREGÃO EL

REF.. PREGÀO

REÉ:FRÉGÁOEL

PARIEST MuôlciÍ*, .L N@a Sslâ Báôâh. !€ss luíidiá dê dmío FrUEo 6lerÍe,
[s.nlâ É CNPJ soh o n'95.561 .080/0001fl, .orn sêó? âdnniÊtrâ:iE ná Ruâ \Áêth.do
Eirrú.qí de !toíáês. 222, ÍEBte âto rêplâ5êntâdo peb s€u PÍeíáto ilüEipal, s.. Edc
ri(xx!o. o â EírpíDsa GEFL EX INOUSTRI^ E COMERCIO OE t lO!'ElS LTD^ ME, hsdita
m CNPJ !oõ n' la.6a!.1tt2/00o1-3O, .oú sêdê e AÉnklá Oodo. Jo.o P.e.5ôâ. 420.
CEP. 46a50€O - 8âi.rc: Cnlíô, Qu6t€!â?R, rEslê âto G9..sàldo p€la S..

OBJEIO: ,quÉiçlo d€ €qupeúentG ho6piLrláms, ôquipd,íeôrG ds iÍío.Eiü€.
n'óv6b 6 oul,B. ÊnÉ s'rÊi, ar nocê$Íd.s dã S.dorarie Muúipd dê Sâírd..

VALOÊ Rl !-3ü,67. (m ml. rê:.nlo. e oien|' e slê Íeâb e ssêrtã 6 !êlÊ

FRÀZo OE MGÊNC|À 9o iÉvcntE) diEs. êôrErldo @ vigd bgo aÉ6 a siÉlurà rb
cdÊâro, oú sja, rG 0,1/00/2018

SECREI^R|rt S€d3t4É Muírrpâl ds SârÉ€
RECURSOS' Énêndá pârlâm6Àt.r n' 04854.896000/1140-03 o n'

0c654.ES000,41ÉO{r .

FISCÁ!. 
^ng.rhâ 

Olivelrã M.díÉ Pdâr. - PdLú í' 21l2010.
RESPONSÀVEr- JIJRTOTCO.GEúir.Arôttâ d. J.s. ÔAA/PR n'81 .963
D^T DEASSTNAÍURACONIFÁTO:010512018,

U'Tffi

OECRl
Áb.e dàdrlo adlcio€l . $pl.hênlâr

O PREFEITO MUNICIPÁ!OE NoYa F,
r Ld OíEáDe ú, Municipb d6 Nov! Fj
002060/1 7 d€ 29 de Novemàm dê 2017. Í

M 1'- Fkã âb€.to no @.Íont€ exerc
s.guhlêG) dol,âÉo(ó..) o.çlmêôládáG

05 ' OEPÀRTAIíEI.ÍIO OE EOUCAÇÀ
05.0r_12.361.0029.2.011-3.3_90.30

9.000,00
05.01 r2.361.0029.2.0J5.3.!.90 3!

TERCEiROS. PESSOAJURiOIC.Á
05.01 .12.361.0029_2.04 r -4.4 _90.52 q

PERIIIANÉttTE
Áí. 2! - P5rá âlê.dlm6nlo dá Súpl

uduz6dos Í!.urso5 provênGnro dà ar
.rttâ§aoi6.r) oÍç.hstádà(s):

05. DEPAFIAMEMTo DE EoUcAçÀ
05.01.12 36Í.@2§,2,041-3,í.SO.11.0(

Flxas-PESSoÂLcútl t2.ooo,oo
05.01.12.361,002€.2.035-3,3-90.30

5,800,00
Aí. 3' - Erlô dac€lo 6ôlrôrá €ó eqo

6l6rlosa 11/ü2018. GÂS|NETE OO PRE
Rob.ío C.rlo. Lr

PÁÂÍES; Múiclpb ô N@ Sâôlã Bá.b58, p.ss ju.ldicà dê dircío FJUico Dlfr.
Éntâ m CNPJ srb o n' 95.56Í,08ó10001€0, co.n sd6 EdnúNtr.liE na Ru! \4álíÍedc
BltlêrEÔt,r óG !bràé. 222, Ésl. .to ropí?.€nlàdo pelo sêr/ PrâíÉtrc Mu^airâ|, S.. E.t
Kordô. e á.Fp.êsr wAÀl L|C|ÍAÇÔES LÍO^ r,1Ê, lnscírâ ôo CNPJ sob n'
m )71.a 771000160. dn !€dE É Rú \i!ord. d6 Shmbu, 1234 - CEe 8a070130 -
tldiÍo:O.íâÍ§, Po. à Cross/PF, tGl6 àto reÉ.6enu$o DoÍ3d píúfàdo.- Sí Rffi

eAJEÍO: 
^quis@ 

clo {dpamsnlos hospialârcs, êqulpámnrc d6 into.háL(â,
n{Ê.h e oulros, paã suÍvü d D@Esidá!,os dã Seú.ldb Mu.nopál dâ Sal'dê.

VÂ!OR: Rl 2 074,49, (dois Àíl . 36l.htl 6 quâ!re rÉâ,s ê auáenlá 6 Íl@ cêil.vc)-
FRAZO DE V|GÊNCIA 90 (nov!nr.) Í,iár, ànrElÚo .rn vEoÍ logo apo. a ssEuE (b

@rrâro sF,atéOi/o&zor&
'iECÊETARl,\ Se@tarir MunEÉl de Saüe.
tTECUR§OS: Enendá páÍlâmeíra. n' 00854.69600011Í40-03 6 n'

c8{s,{ 0s@o/115001.
FISCAI:AngêlilâOiivoi6Mann Perã... PdtáÉ n'2 LzO I8.
RÉSPONSÀVEt JURIDICO: GaúielÂruidã dà JBL6. OABfIF n' 81.963.
OÂÍACEÂSSINATURACOI{TRATO, O7&611018.

ffi

OECRE
O PRÉFEÍIO MUNICIPAL OE NOVÁ Í

D€ SUASAÍFrgUrçÔESOUÉ SÃO COr
M. I'. - CoÊdsPÍdrEíáodêÀv..\

âí. 29 ac ircf.eGs Pübiic6 Muni.ip!
0Or,20 I4,00Y2C 15 . 0071201 5i

ara Gâúiêb câtuarhô dô c@lo

Jr'

l

:
!.j

PAÂrtrS MudciÊo d€ No!á S3.llâ Oá,báE, p.s@ juridtá d,s dneiio peui.o inlêrír

:l
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PREFEITURA MUNICIPAL
0s;4NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1510512018

De: Setor de Licitações e Gontratos

Para: Sra. Angelita Oliveira MaÉins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia
assinada dos Contratos n' 24-33-39-41/20í8, decorrente do Pregáo Eletrônico n'
1312018, cujo objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de
informática, móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se do
cumprimento integral das obrigaçoes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine CriS uditk dos Santos
Setor de Licita(ôes

Recebido por: oata:§l1arl (8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, Ê 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail- licitacao@nsb.or.gov.br r ov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

09C5NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1710512018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Angelita Oliveira Martins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia
assinada dos Contratos n" 31-32-4045-4712018, decorrente do Pregão Eletrônico
n' 1312018, cujo objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos
de informática, móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se do
cumprimento integral das obrigaçÕes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresênta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cr uditk do Santos
Setor de LicitaçÕe

Recebido por: o"t"'Êl:»l-&

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - licitacao@nsb.ptéolh - w'wrv.nsb pr'gov.br



PREFEITURA IVUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA 0s06

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1810512018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Angelita Oliveira MaÉins Pereira - Fiscal de contrato

Prczada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópias
assinadas dos Contratos n" 17-3512018, decorrente do Pregão Eletrônico n'
1312018, cujo objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de
informática, móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se do

cumprimento integral das obrigaçÕes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris na Lud d s Santos
Se citaçõ

Recebido por: oataJ_l_OrdÊ,_

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 41. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pt.gov.br - rvww.nsb.pr,gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

0s0;

H!§,NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2810512018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Angelita Oliveira Martins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópias
assinadas dos Contratos n" 29-36/2018, decorrente do Pregão EIetrônico n'
1312018, cujo objeto é a aquisiçáo de equipamentos hospitalares, equipamentos de

informática, móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, a fim de que os mesmos sejam acompanhados, assegurando-se do

cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris aLu d Santos
Setor e icitaçóe

Recebido por: o"ta,/.Yl-o5r--l-Ê.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail Iicitacao@nsb.or'gor'.br - wwrv.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 0Cii i
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo pnnaNÁ

coRRESPoNDÊrucn tNtEnte

Nova Santa Bárbara, 2510612018.

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Angelita Oliveira MaÉins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia
assinada do Contrato n" 2712018, decorrente do Pregão Eletrônico n" 13/20í8, cujo
objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática,
móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a
fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral
das obrigações contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristina uditk d Santos
Setor de Licita s

Recebido por: oatactLt<tÉ!JL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.soyt - wlvw.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 09".;

ESTADo oo panaNÁ

coRREspoNoÊructe TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 2910612018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Angelita Oliveira Martins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia
assinada do Contrato n" 4312018, decorrente do Pregão Eletrônico n' '13/20'18, cujo
objeto e a aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática,
móveis e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a
fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral

das obrigaçôes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Ci uditk dos Santos
Setor de Licitações

Recebido por: l.ú.o- oata:fiP'1-r8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43-3266.8100, x - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - rvwrv.nsb.pl€Q!=Ú



PREFEITURA lv4UNlCl PAL

* NOVA SANTA BARBARA 0i40
ES TADO OO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

eÉlernôNrco ( ) PR-ESENcIAL

N"

OBS.

2
3

2
2

14

16

28

29

N' EsPEcrFrcAeÃó DOC
t. i Capa do processo oh
2 Ofício da secretaria solicitando c,rl
3 Pfefertq pedindo abertura do processo <ttt
4 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) CI\
5 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) rft
6. I Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) ril
7 Parecer Jurídiqq l[!n!!jçq nd o a Modalidade) Oí-r

I Autorização do Prefeito para abertura tÁ
I Resumo do Edital rá

10 Edital completo oh
11 Pedido de Parecer Jurídico do edital q1
12 Parecer Jurídico (Edital) ah
'13 Publicaçoes (Diário Oficial do Estadoi Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). Cf.
Publicação Mural de Licitação (TCE)

í5 Documentos de Credenciamento
Propostas de PreÇo Oh

17 Documentos de habilitação utl
1B Ata de abertura e julqamento t-lh
19 Proposta final das empresas vencedoras v(1
20 Licitação ao Jurídico (Resultado da LicitaÇão) ot\
21 Parecer Jurídico (J ulgamento) ot,

Licitação ao Prefeito (HomologaÇáo) üt(
Homologação do Prefeito vfi

24. Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regionali Diário
Oficial Eletrônico) Orí

25 Ordem de contrataÇão ot(
zo Contrato M
27 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico) oá
Se houver aditivo
Ofício da secretaria solicitando aditivo
Se o aditivo for de re o
LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão)

30 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão)
3í Termo aditivo
32 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Reqional/ Diário Oficial do Município)

o
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO DO PARA{Á

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO ELETRÔMCO N' 13/2018

Aos 04 de julho de 2018, lavrei o presente termo de encerramento do processo
licitatório Pregão Eletrônico no 1312018, registrado em 1410312018, que tem
como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do no

5 I 5 ao no 91 l, que corresponde a este teÍrno.

,Etúa L tos
Responsável pelo Setor de Lici çoes
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