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MOREI{O DISTRTBUIDORA DE SUPRTMEI'ITOS PARA
INFORNIATICA LTDA. EPP

Co1\TRATO SOCTAL pOR TRANSFORMAÇÃO Or EMPRESÁ-
RTO PARA SOCIEDADE LTDA

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e
assinam o presente instrumento de conüato social, em 07 (sete) vias de igual teor e forma, na
presença das testemuúas de estilo, que se obrigam fielmente por sí e seus herdeiros, a cumpri-lo em
todos os seus termos.

08 de agosto de2012
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3911VIORENO DISTRTBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA
INT'ORMÁTICA LTDA . EPP.

CNPJ VIF N". I0.526.993/0001-93
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE COI{TRATO SOCIAL

Súmula: t) saÍDADE sóclo;
2) ALTERAÇ4O Xa ADMTNTSTRÂçÃO Oa SOCTEDADE;
3) ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCTAL;
4) DTSPOSTÇÕES Cnnels;
5) CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO.

LUCIANA BRITO MORENO, brasileira, solteira, maior, empresária,
portadora da cédula de identidade civil RG sob no. 6.153.768-6-
SSP/PR, e inscrita no CPF/NÍF n".835.772.469-87, residente e domici-
liada à Rua Rio Ligeiro, 2043, Parque Residencial Tuiuti, CEP 87043-
200, na cidade de Maringá/Paraná; GIOVANA SOTA BERCELINE
MORXNO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de
bens, empresária, portadora da cédula de identidade civil RG sob no.

8.268.487-5-SSP/PR., e inscrita no CPF/lvÍF n". 035.548.119-71, resi-
dente e domiciliada à Rua Pastor Anísio Francisco da Silva, 1443, Jar-
dim Alvorada, CEP 87033-100, na cidade de Maringá/Paranâ; e RE-
NATA RAQUEL BUFFONI NIORENO, brasileira, casada sob o re-
gime de comunhão parcial de bens, empresiíria, portadora da cédula de
identidade civil RG sob no. 8.092.772-0-SSP/PR., e inscrita no CPFAvIF
n". 055.051.479-17, residente e domiciliada à Rua Pioneiro Hermínio
Zenarc Manin, 806, Parque Avenida, CEP 87025-270, na cidade de

MaringálParaná; únicas sócias da sociedade empresarial que gira sob
nome comercial de MORENO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMEN-
TOS PARA INTORMÁTICA LTDA _ EPP., com sede e foro na Rua
Pioneiro Alfredo José da Costa, l7l4/8, Loteamento Sumaré, CEP

87035-610, na cidade de Maringá/Paranâ, com seu contrato social ar-
quivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob no. 41207447938,
por despacho em sessão de 24 de setembro de 2012, resolvem por este

instrumento particular de alteração de contrato social, modificar seu

contrato primitivo e demais alterações contratuais, nos termos das cláu-
sulas e condições seguintes:

TÍTULO I
saÍn.q. DE sÓcro

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia retirante LUCIANA BRITO MORENO, que possui na
sociedade 50.000 (cinqüenta mil) quotas de capital, com valor unitiírio de R$ 1,00 (um real) cada,
perfazendo um total de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), cede e transfere a totalidade de sua
participação às sócias remanescentes da seguinte forma:
PARA.GRAFO PRIMEIRO: A sócia remanescente GIOVANA SOTA BERCELINE
NIORENO, cede e transfere 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de capital com valor unitiírio de

R§ 1,00 (um real) cada, perfazendo um totai de RS 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que passa

a subscrever o montante de 30.000 (trinta mil) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00
(um real) perfazendo o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
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ranÁcnaro SEGUNDo: A sócia remanescente RENATA RAQIIEL BUFFONI MoRE-
NO, cede e transfere 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de capital com valor unitário de R$ 1,00
(um real) cada, perfazendo um total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que passa a
subscrever o montante de 30.000 (trinta mil) quotas de capital, com valor unitario de R$ 1,00
(um real) perfazendo o total de RS 30.000,00 (trinta mil reais);

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia retirante, em razã,o da cessão e transferência de suas quotas
de capital, dá às sócias remanescentes e à sociedade, taza, plena e irrevogável quitação,
declarando-se paga e satisfeita,para nada mais reclamar em nenhuma instância, quer seja das
sócias remanescentes ou da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: Por força da presente alteração, fica assim disposto o quadro
societario:

TÍTTILo m
ALTERAÇÃO NE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUÀRTA: Ficam investidas nas funções de administradoras da sociedade as

sócias remanescentes GIOVANA SOTA BERCELINE MORENO e RENATA RAQUEL
BUFFONI MORENO, dispensadas da prestação de caução.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade será administrada pelas sócias administradoras as quais
competem individualmente o uso da hrma e a representação ativa e passiva, em juízo ou fora
dele, sendo-lhes entretanto vedado seu emprego sob qualquer modalidade ou pretextos em

operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos,
Íianças ou cauções de favor.
PARAGRAFO UNICO: Para a contratação de empréstimos e para alienar ou onerar bens

móveis ou imóveis pertencentes à sociedade, se faz necessário à concordância plena de ambas as

sócias.

CLÁUSULA SEXTA: As administradoras declaram não estarem incursas em quaisquer dos

crimes previstos em lei que as impeçam de exercerem administração de sociedade empresarial.

TÍTULO III
ALTERAÇÃO XO OBJETO SOCTAL

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade altera neste ato seu ftrmo de atividades para: indústria de
periféricos para equipamentos de informática; comércio de materiais de escritório, papelaria,
periféricos, equipamentos e suprimentos de informática; serviços de reparação, manutenção de

computadores e de equipamentos periféricos e recarga de cartuchos para eqüpamentos de

informática.

SOCIAS
GIOYANA SOTA BERCELINE IVIORENO...
RENATA RAQUEL BUFFONI MORENO.....

TOTAL

QUOTAS
30.000
30.000
60.000

CAPITAL
R$ 30.000,00
R$ 30.000.00
R§ 60.000,00

PERC.
50,007o
50.00%

100,0070
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TÍTULo ry
DrsposrÇÕrs cr,nans

CI,ÁUSUI,A OITAVA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato
primitivo que não colidirem com o presente instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA NONA: Por força da presente alteração de contrato social, Íica assim consolidado
o seu contrato primitivo e demais alterações de contrato social.

rÍrur,o v
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

GIOVANA SOTA BERCELINE MORENO, brasileira, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, empresaria, portadora da cédula
de identidade civil RG sob n". 8.268.487-5-SSP/PR., e inscrita no
CPF/IvÍF n". 035.548.L19-71, residente e domiciliada à Rua Pastor Aní-
sio Francisco da Silva, 1443,lardim Alvorada, CEP 87033-100, na ci-
dade de MaringálParaná; e RENATA RAQUEL BUFFONI MORE-
NO, brasileir4 casada sob o regime de comunhão parcial de bens, em-
presária, portadora da cédula de identidade civil RG sob no.8.092.772-
O-SSP/PR., e inscrita no CPFAyIF n". 055.05 1.479-17, residente e domi-
ciiiada à Rua Pioneiro Hermínio Zenarc Manin, 806, Parque Avenida,
CEP 87025-270,na cidade de Maringa/Paraná; únicas sócias da socie-
dade empresarial que gira sob nome comercial de MORENO DIS-
TRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LT.
DA - EPP., com sede e foro na Rua Pioneiro Alfredo José da Costa,
l7l4lB, Loteamento Sumaré, CEP 87035-610, na cidade de Marin-
gá/Parunâ, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Es-
tado do Paraná, sob no. 41207447938, por despacho em sessão de24 de

setembro de 2012, resolvem consolidar seu Contrato Social e posterio-
res alterações, o que fazem com cs seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girarâ sob nome empresarial de MORENO DISTRI-
BUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INT'ORMATICA LTDA - EPP., com sede e foro na
Rua Pioneiro Alfredo José da Costa, l7l4lB, Loteamento Sumaré, CEP 87035-610, na cidade de

Maringá/Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade funcionará por prazo indeterminado, iniciando suas

atividades em 04 de dezembro de 2008.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de indústria de
perifericos para equipamentos de informática; comércio de materiais de escritório, papelaria,
periféricos, equipamentos e suprimentos de informática; serviços de reparação, manutenção de
computadores e de equipamentos periféricos e recarga de cartuchos para equipamentos de

informática.
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CLÁUSULA QLIARTA: O capital social inteiramente subscrito e integralizado em moeda
corrente do país, no presente ato no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em
60.000 (sessenta mil) quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 (um real), fica assim
distribuído entre as sócias:

CIAS
GIOVANA SOTA BERCELINE MORENO...
RENATA RAQUEL BUFFOM MORENO.....

TOTAL

QUOTAS
30.000
30.000
60.000

CAPITAL
R$ 30.000,00
RS 30.000,00
RS 60. 00

PERC.
50,00%
50.00%

1

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sócia que desejar transferir suas quotas deverá
notiÍicar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, a forma e prazo de pagamento, para
que estas exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60
(sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em maior prazo, a critério do sócio

(
0
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CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052
do Código Civil de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: As sócias não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA SETIMA: Ficam investidas nas firnções de administradoras da sociedade as sócias
GIOVANA SOTA BERCELII\-E MORENO e RENATA RAQIIEL BIIFFOM MORENO,
dispensadas da prestação de caução, dispensadas da prestação de caução.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelas sócias administradoras as quais
competem individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo ou fora
dele, bem como nomear procuradores com poderes especiais para agir em nome da sociedade,

sendo-lhe, entretanto vedado seu emprego sob qualquer modalidade ou pretextos em operações

ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou
caugões de favor.

CLÁUSULA NONA: É vedado as sócias, sob qualquer modalidade ou pretexto, a prestagão de

avais, fianças ou caução de favorparaterceiros.

CLÁUSULA DECIMA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, as sócias administradoras
perceberão a título de remuneração pró-labore, quantia rnensal fixada em comum acordo, a qual

será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As deliberações sociais, ainda que impliquem em
alteração contratual, poderão ser tomadas pelas sócias que representem a maioria absoluta do
capital social.

CLÁUSULA nÉCnnA SEGUNDA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser
transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento unânime das sócias,
cabendo ao sócio remanescente o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas
que possuírem.
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alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferênci4 as quotas poderão
ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de
dezembro de cada ano ser procedido o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições
legais e técnicas, pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos as sócias proporcionalmen-
te às quotas de capital que possuírem, podendo os lucros, serem distribuídos, ou ficarem em
reserva na sociedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social,
as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: O falecimento de qualquer das sócias, não dissolverá
necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e

obrigações, do de cujus, podendo nela se fazerem representar por um dentre eles, enquanto
indiviso o quinhão.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Apurados em balanço os haveres da sócia falecida, serão pagos
em 05 (cinco) prestações mensais iguais, vencendo a primeira 90 (noventa) dias após apresentada
à sociedade a autorização judicial que permita formalizar o ato, inclusive perante o registro do
comércio.
pAnÁCnAFO SEGUNDO: Fica, entretanto facultado, mediante consentimento unânime das

sócias supérstites e os herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação
econômico-financeira da sociedade.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo entre as sócias supérstites e os herdeiros, estes

poderão ingressar na sociedade, desde que não haja impeditivo legal quanto à capacidade
jurídica.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fitial
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos as sócias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As sócias declaram não estarem incursas em nenhum dos

crimes previstos em Lei que as impeçam de exercerem os atos do comércio.

CLÁUSULA DECIMA NONA: As sócias resolvem em comum acordo dispensar a elaboração e
publicação de atas de reunião e ou assembléia de sócios.

CLÁUSULA VIGESIMA: As sócias administradoras declaram não estarem incursas em

quaisquer dos crimes previstos em lei que as impeçam de exercerem administração de sociedade

empresarial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A sociedade será regida pela lei das sociedades

empresarias de no. 10.406102 do código civil brasileiro e como lei supletivano.6.404/76, (lei das

sociedades anônimas).

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Para dirimir possíveis dúvidas oriundas do presente

contrato, fica eleito o foro da comarca de Maringrá./Paraná, ficando desde já renunciado a

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.
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PRIMEIRA ALTERAÇÃo DE CoNTRATo SOCIAL

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam
e assinam o presente instrumento de contrato social, em 06 (seis) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas de estilo, que se obrigam fielmente por sí e seus herdeiros, a cumpri-lo
em todos os seus termos.

Maringa/Paraná, 10 de outubro de 2012

MORENO RENATA RAQUEL B MORENO

-^r.-2
VANA SOTA MORENO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO GONJUNTA NEGATIVA
DE DEBIIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MORENO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: í0.526.99310001 €3

Ressalwdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer dMdas de responsabilidade do
sujeito passito acima identificado que üerem a ser apuradas, é certifcado oue não constam
pendências em seu nome, relatiws a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em DÍüda Atiw da União junto à Procuradoria-Ger:al da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matnz e rálida para todas as suas filiais, refere-se exclusiramente à
situação do sujeito passiro no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
preüdenciárias e as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusiw as inscritas em Díüda Atiw do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especÍfca.

A aceitação desta certidão está condicionada à wrifcação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgtn.hzenda.gov.bn.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB rÊ 3, de 02105120A7

Emitida às 16:21:31 do dia 04/03/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31 10812013. /
Código de controle da certidão: 3497.944C.03D8.4479

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda inmlidará este documento.

111



al02t13 Certidão Negati\ê de Debitos Tributários e de Diüdâ Ati\â Estâduâl

39t
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Gertidão Negativa
de Debitos Tributários e de DMda Ativa Estadual

No í004657246

Certidão fomecida parâ o CNPJ/MF: 10.526.993/0001-93

Nome: MORENO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrerer e cobrar debitos ainda não registrados ou
que renham a ser apurados, certificamos que, wrificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada üa lntemet

Eda CeÉidão tem validade a mento Gratuito04/06/20í3 -

W
XRAíÀ

Edado do Paraná
Secretaria de E$ado da Fazenda

Coordenaçáo da Receita do E$ado

CeÉidão No í0046572{16

Emitida Eletronicamente via lntemet
0410212013 - 16:07:35

Dados transnitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

httpsJÀ,ra,lr,v.arinternet.pr.go/.br/outG/_d_neg atíra2.asp?et-tser=&eCPF=&eCN PJ= 10.526.9930001-93&eCadicrÍB=&eNumlrnag e=9d66c5&eFindidade=L. 111



PREFEITTIRA DO MTJNICIPTO DE MARINGA
Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

399

-

DE SUPRIMENTOS

MUNICIPAIS

Mobiliários e

posteriormente

Certidão emitide com base nas seguintes normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributario Municipal

I)ecreto Municipal n" 56412010

Ilmitida em 04/03/2013

Válidaaté 3ln8n01.ó/
Código de autenticação: 24073.35358.73485

Certidão emitida gratuitamente

MOR-ENO DISTRIBUIDORA

para fins

A TRIBUTOS

ativa dos cadastros

CPF/CNPJ n'

cobrar débitos

1

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço

www.marin ga.pr.gov.br

CeÉidão Negativa de Débitos N' 11192 l2At3



Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Página I de I

400

CERTIDÃO NEGATTVA
DE DÉBrrOS RELATTVOS ÀS CONTR|BUTÇÔES pREVTDENCTARTAS

E ÀS DE TERCEIROS

No 000062013-14023993
Nome: MORENO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LT
CNPJ: 1 0.526.993/0001 -93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuiçÕes administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em DÍvida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
flliais, refere-se exclusivamente às contribuiçÕes previdenciárias e às
contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscriçôes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no

8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

-1. A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificaçâo de sua autenticidade na lnternet, no
endereço < http ://www. receita. fazenda. gov. be.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 1610112013.
Válida alé 15t07 t2}1g. /

Certidáo emitida gratuitamente.

Atençâo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

file:lllC:Nsers/POTENCIAL/Desktop/Pedido%20CND%20Via%20Internet files/cw... 0510312013
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10526993/0001-93, 10526993/0001-93
Razão Socia!: MORENO DISTR DE SUPRIM P INFORMATICA LTDA EPP

Endereço: R PIONEIRO ALFREDO JOSE DA COSTA L7t4B / LOTEAMENTO
SUMARE / MARINGA / PR / 8703s-610

A Caixa Econônúca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art.7, da Leí 8.036, de 11 de nnio de 1990, certifica que, nesta
data, a eÍrpresa acinn identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Terrpo de Serviço - FGfS.

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

Validade: L5/02/2013

C e rtifica çã o Nú me ro : 20 1 302 1 5 1 7 5O22L5O557 24

Infonnação obtida em75/02/2013, às 17:50:28.

A utilização deste Ceftificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de arrtenticidade no site da Caixa:
wrrnvv.caixa.gov.br

t6103/za13

t{SsJÂm,r,r3.sifge.cdn.gor.br/Enpres;atCúiCnFgdc,FSlnprinÍrPapd.aspilARPessoaMatriz=í5917624&VARPessoa=í5917624&VARUf=PR&VARlrsc... 111
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Beceita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se hourer qualquer dircrgência, proüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

ATRIZ

NOMEEMPRE§CRIAL

MORE{O DISTRIBT.,IDORA DESUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA . PP

TíTULo Do ESTABELECTMENTo (NoME oE FAl.rrAstA)

coDtco E DEScRIÇÃo DAATIvtDADe ecouôutcn pRtr.rctpnL

26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

cóDtco E DESCRTçÃo DA.s ATTVToADES EcoNôMrcAS sEcuNDÁRhs
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
95.íí-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

coDrco E oEScRtÇÃo DA NATUREzA JURiDTcA

206.2 . SOCIE)ADE EM PRESARIA LIM ITADA

ruúrusRo oe rr.rscRtçÃo

1 0.526.993/0001 -93

LOGRADOURO

R PIOI\ERO ALFREO JOSE DA COSTA

coMpRovANTE DE TNSCRÇÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

COMPLEMENTO

DATA DE AEERTURA

04t12t2008

DATA DA SITUAçÃo CADA.STRAL

04t12t2008

DATA DA SÍTUAÇÃo ESPECIAL

NÚMERo

1714 B

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNrciPro

MARll,lciA87.035-6í0 LOTEAMENTO Stf,l/IARE

TIVA

CADASTRAL

SITUAÇÃo ESPECIAL

Aprorado pela lnstrução Normatiw RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 0711112012 às í4:49:44 (data e hora de Brasília).

UF

PR

Pâgina:111

,Yqrler I

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 0711112012
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRÀBÂLI{O

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TR.ABALHISTAS

NOMC: MORENO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARÀ INFORMATICA I,TDA
EPP (}IAIRTZ E FILIAIS)
CNPJ: 10. 526 .993/0001--93
Certidão no : 24L00945/20L3
Expedição: 04/03/zotl, às L6:23 228

(cento e oitenta) dias, contados da datavalidade: 30/08/201,3 r-8 0

de sua

Certifica-se que MORENO DISTRIBUIDORÀ DE SUPRIMENTOS PÀRÀ INFORI{ATICA
LTDA - EPP (MATRIz E FILIAIS) , inscrito (a) no CNP'J sob o no
L0.526.993/0001-93, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1-2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa no L470/201-1- 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 atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verj-ficação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente .

TNFORMAçÃO rUpOnràIrrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugeslões: cir.dUc)Lst-. jus.br



MN!§TÉilO DO D$EhMOTMMENTq INDÚSTRIÂ

DEPARTÂÀTENTO MCIONAI. DE REGI§TRO
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E coMÉRcro ExrEmoR
po conúRcno ffi

n

,ur{rA coMERCTAL m pnmruÁ

cennoÃo slMPLlFlcADA página: 00t, 00í
CerüÍlcamos quô as lnformagões abalxo constam doa documontos arquivadoc nesta Junta Comercial e sâo vigentoo
na data da sua expedlçâo.

uRnnei{ - PR, 18 de feverciro de 2013
r3,oÍt9511€

segAsnÂoMorrA
SECRETAR|OGERAL

Noore EmpÍlsarld
TORENO OISTRIBUIDoRI DE SUPRIIIÊNTos pme rrronuÁncA LTDÀ EPP

t{atrreza Juridlca: SOCIEDADE eilpneSÁnn Uf,lTÂDA
Núm3lo do ldentlllcação d,o Rogistro de
Emprecas - NIRE (Sede)

4í 2 074{793-8

.. .CNPJ

10.528.99U000í€3 
.

Data de Àrquivamento do
Ato Gomtitrüvo

Mna2008

Data de lnÍcio
d,eÂ$vlÍlado

ut12t2§08 ,

I

I

Endercço Compldo (Logradouro, No e Complemento, Bâirro, Cidade,
RUA PIOTTIEIRO ALFREDO JOSE DA COSTÂ, 171+8, LOTEATENTTO

UF, CEP)
surARÉ; ulntxeÁ, PR, 87.fit5.6r0

Obpto Socia!
rnousrnlA DE pERTFERtcôs rARA EeutpA[Er{Tos DE rNFoRilArlm;

I
COIERCIO DE ilÂTERIAIS DE ESCRITORIO, PÂPEI,áRIÂ, PERIFERICOS, EOUIPATIEIITOS E SUPRIiI$TTOS DE
INFORTÂTICA;

SERVIÇOS DE REPARAçÃO, UANUTENçÃO DE CO]IIPUTADORES E DE EQUIPATENTOS E RECARGA DE CARTUCHOS.
PARA EQUIPAf,IEfiTOS DE TNFORTATICÀ

Íúlcloempmaou
Emprrade Pegtrno PoÍb

(tcl no í2Uâ06)

Empreta de pequeno porte

Pmzo de Duraçâo

lndetamlnado

Capltal: Rl 00.000,00
(sEssElrTA frl REArs)

60.000,mCmÍhl lntegnltsado: R$
(sE§sEr{TA [tL REilS]

Admlnbüador

Âdmlnbürihr

Admlnlrtra&r

no CapitaUEspácle de Sóclo/AdmlnlsbadorÍÍérmlno do f,landato

GIryAfi A §OÍA BERCzu}TE XORENO
035.5.18.{l}7{

RETIATA RAQUET BUFOiII XORE}IO
055.05trr$í7

Prít clpâcto nôcaolirl íRsl E'Ifrb.df§eb
!0.000,00 §oclo

SócloslParüclpação
NomerCPF ou CI{PJ

I{nuhsts j
llendekl

l

30.000,00 §oclo

xxxrqrüx
..

xp0o(xxxrJ(

siütr(ão
REGI§TROATIVO

Ú[imo Arqulvanrento

Data: 24110íOí2 Número: 2ún1ü$A

Ato: ALIEMÇÃO

Evsnb (sl: ÂLTERACAO DE OADOS (EXCETO NOilE EIÍPRESâRI,AL)

GONSOUDAçÂO DE CONTRATOTESTATUTO

$aqr.ry

A'.§DE
Mrlhoa

- FONE FAX (44) 30â8-5151 -

1 I FE\l. ?015

ÀdíÉb IfíildâPedlulo'
[Htl OhÉne doÀlnoldâ'§à.ef'

ERS

tflboa da Bídii-Suiüft

o

§âr



PODER JUDICIAR!O
Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: rubens,augusto@distribuidormaringa.com.br

CERTIDÃO T.IEGATIVA

lllr lll I lllt lll r il ]ll I llil I ll] I ] illt ]t ilt r I [ ilr r il

,i[ 05

Número: 201 3021 51 019552670880

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

*" RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da
Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E RTIF lCA, apedidoverbal departe interessada, querevendoem o
Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CíVEIS, nos mesmos constatou a
INEX|STÊNC|A, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, coNcoRDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL (Lei no 11.10112005) contra:

^

Observações:

Não Há.

*"* Buscas Efetuadas nos Úttimos 5 anos.
*" Esfa CERTIDAO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

I
**T( CERTIDÃO CUTTTOA POR PROCESSO ELETRôNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. ***

*T(* EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 21,87 . 155 VRC I VALOR DO SELO:R$ I,34 - 10 VRC ***

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013.

-.:a
1:::i
l.i:

ra-j

CARTORIO DISTRIBU
assinado digitalmente

IDOR E ANEXOS DE MARINGÂ/PR

Av. XV de
I

Certifico e dou fé, que a

4," OFÍCIO DE
SELO

no site indicado neste
a"ü :Oi-AL
l>-- ,.raatrê

N

lfuiao

7-1.!:"E!KF. fÍ.a.RtA

MORENO DISTRIBUIDORA DE SITPRIMENTOS PÁRA INFORMATIC,A LTDA EPP

CNPJ: 10.526.993i0001-93



Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro
Nova Santa Bárbara - PR
cEP - 86250-000

A/C: Elaine Cristina Luditk - Setor Licitações
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À: PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVA SANTA BÁRBARA
REF: PREGÁO ELETRÔNICO NC 1},2013

íiz.+so.oss twt-qõl
s. M. coRREA

^t( 
,rffnoí, 28,

1grerrrffiff^"o. . ,g;

) )

PROPOSTA DE PREçOS

lfc
{

item ctrd Unid, Esoecificacão Marca / modelo V, Unit V. Tot
14 30 unid nLeooÂo em bolas, branco. Pacote com 95g higie- topp 6,.í0 R$ 192,00

37 2 unid alú cRrlrrvo lrooo PEçAS) bc 228,50 R$ 457,80

40 270
unid

BEXIGA - pctê c/ 50 unidades Cor lisa (variadas),
tamanho médio n.70.

ideatex
3,09 RS 834,30

41 5 unid BEXIGA ESPAGUETE, pctê c/ 50 unidades. idêatex 3,28 R$ 16,40

107 30
u nid

CAPA PARA COLCHÁO DE BERçO Com ziper, em
malha de algodâo.

Via z
29,99 RS 899,70

153 3
unid

DEF 2010/11 Dicionário de especialidades farmacêuticas
6pvc

70,00 R$ 2í 0,00

160 I unld ENCORDAMENTO DE NYLON, para violão rouxinol 16,80 R$ 134,40

177 unid ESTOJO ESCOTA& simples, de tecido e com ziper Via z 2,50 R0 250,00

182 unld EXTENSAO DE 10 METROS 20,48 R$ 40,98

183 2 unld EXTENSÃO DE 5 MEÍROS IMP 12,20 R$ 21,40

286 80
unid

PANO DE COPA com tarja para bordar, medindo
42x70 cm. Cor a definir.

Vla z
5,í 0 R$ 408,00

25 MTS PúsTlCo PARA MESA, decorado. Estampa a deflnlr IMP 8,00 RS 200,00

394

u nid

RÉLÓG|O DE PAREDE Analógico, formato redondo,
mEdindo 27 ctn de diâmetro, confeccionado em
pláetico. Cor verde escuro. Garantia de 6 mêses

Suzan

16,90

RS 33,80

410 a2
KG

TECIDO ATOALHADO Largura MÍnima de L,AO M, 95oÁ

Algodão E 5% Polléster Felpe 3. Cor a dcfinir
up grade

24,90 RS 2.04í,80

413 10

KG

TECIDO EM MALHA POLIVISCOSE Tubular tlo 30.Li 67%
poliéster 33% vÍscose, L48 gml2; com largura de 180cm;

materlal destinado a confecção de unlformes, com

rendimento de 4.00m/kg. Cor a definlr.

cotêx

23,00

R§ 230,00

100

Lc

358

2



I t-.-'
)

5
KG

TECIDO HELANCA COLEGIAL agasalho preto, branco, vinho,

azul marinho, polyester
IMP

25,90 R$ í29,50

417 50 KG TECIDO MOLETON flanelado. Cor a definir IMP 24,00 R$ '1.200,00

425 10
KG

TECIDo PARA TOALHA BANHO- com 90 de largura. Na cor
branca

up gradê
32,00 R$ 320,00

449 70
unid

TOALHA DE BANHO - Com tarja para bordar. Medídas

70x140 cm. Cor a definir
celerinense

13,50 R$ 945,00

30
unid

TOALHA DE BANHo Felpudâ 100% elgodão Tam. 1,40m x
70cm

catarinense
í 3,40 R$ {02,00

466 30

unld

TRICICLO INFANTIL Estruture em plástÍco injGtedo; rodas

largasl banco embutido no corpo; tração. Dimensões

aproxímadas; 47xrt6x59 cm (AXLXP), Peso eproximado: 2,5

kg. Dimensões: 59 cm de comprimento, 47 cm de altura, 46

cm de largura.

bandeirante

3S,90

R$ 1 .197,00

Velor Total: Dez mll, cênto e sessênta e sete reai3 ô seir contavos R$ r0.167,06

1 - Nos preços propoíos estâo inclusos fretes, impo§os, encargos sociais € todas as domais desp€sas roíêrentes à entroga do objeto no locel
êíipuledo pelo contratantê, nâo havendo quaisquor acÍéscimos poslorioÍes.
2 - Todos os itens cotados eíão de acoftlo com o códlgo dê def€sa do consumidor, bom como com o solicitedo no odital om BpÍgÍaÍê.
3 - Validade da propoía 60 ( sessenta ) dias.
4 - FoÍma de EntrBga 5 ( cinco ) dias uteis.

5 - FoÍma de Pagamsnto 30 ( trinta) dias.
6 - Declarrmoa, rob as pênâlidades da lei, qua, nossa empÍr3a sê anquadÍe na condlção da microômpÍ€sa, noa tormos do AÍt. 30 da
LC 123/2006 ê ostá insêrida nas êxcludêntê3 hipótesês do § 40 daquele Artigo,
7-Con amos com todes as Gláusulas do editel e nos submetemos a cumpÍí-lâs rigorosamBntê.

Sarandi, PR - 04 de ma'tdÍ'0"
lÍz+so.oss, oocl -

LE MANU

S' t4' COP'REP

^1 
||Ag1lreÁ' lsrl

1gr",,'ffiJ"'ffi*o'' 
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PONSÁVEL LEGAL
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416

450
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DEZ MIL REAI§

PR BRASIt§ARANDI

í0,000,00
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47t1400
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EOMÉRCIO ATACADI§TA E VARE'ISTA OE ART. DO VEIITUARIO É ACEêgôRIOS. ROUPAE
PROFISS|ONAI§ ART, E§PORTIVOS, OE RECRAçÃO E BRINQUEOOS, OE CAM , ME§A E BANltO,
ART. DE VIAOEM, C LÇADOS, TÉC|DO§ ARMARiNHOS, ART, DE oOIoHOAR|A EMBAIÁêENB,
PROO, OE HIGIENE. UÍÍ'IPÉZA. 6ÊNERO§ ALIMENTICIOE. BEBIDAT' PRODUTOS ELETRO E
ELETRÔN'COs, ELETRODOMÉgTrcO8, EOUIP, DE AUOO E VIOEO, ART. DE PAPEI}RIA,
EOUIP. E SUPRIM. DE INFORMATEA, MATERIAI§ OE CONSTRUÇÁO EM OERAL, PNEUS
EÂMARAS OE AR. INSTR. MUSICAIS, [&qTÉRIAÍ8 ELÊTRICOS,9EMENTES MUOAS E PIáNTA§.
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