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Autenticação Digital
0e acüdo c.Ír os ail,gos l" 3! e 7" drc v 3' ar e 52 .ê Lú Fúdera !,!35/r!94 e A( 6 ln.. xll

dâ Le, Esladúôl 3.7l1t0ce ?!renr.ô a p,esB.ro LÍà!eó ú9k[zad.. Gpr.duçào Iol
Jo documonro aoí6soib@ 6 cofl€í.. :êr!6 ãr; O,el6Íéo à v€íoâde Oou lê

cód.

Selo de NormalDigital Fiscalização Tipo 4FN08091-YJ5t:
do Ato:Valor Total 124,R$

do ato em: https://selodigital.tjpb.ius.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV_ATIVO DE CASAMENTOS, tNTERD|çÔES e tUteles DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, l'145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

í,T(
ÉiÜa,

DECLARAçÃO DE SERV|çO DE AUTENTTCAÇÃO DTGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro RegisÍo Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçoes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

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

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

A autenticação digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ALIRIO FERREIRA
BARBOSA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26t1212018 12:47'.22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2o daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME ou ao Cartório pelo endereÇo
de e-mail autentica@azevedobastos.not. br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hltps.//autdigital.azevedotrastos.not.br e informe o Codigo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 791385

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site ate 01/08/2019 't1:03:36 (hora local).

1Código de Autenticaçáo Digital: 38310408170942340264-1 a 38310408170942340264-19
'lLegislações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Provisória no 220012001. Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N' 00312014.

lO referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARTA DA ADMTNTSTRAÇÃo E DA pREVtDÊuctn

JUNTA COIVERCIAL DO PARANA
srSTEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇAO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pásina: 001 / 002
Certificamos que as inÍormações abaixo dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial
ALIRIO FERREIHA BARBOSA

Natureza Jurídica: eUPRESÁntO

Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

4't 1 0079039-2

xx

CNPJ

77.578.52410001 -99

Data de Arquivamento
do Ato de inscrição

27t1211977

oata de lnício
de Atividade

02t01t1978

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)

RUA WENCESLAU BRAZ, 784 - SALA 14;, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, PR, 86.430-000

Objeto
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATTCA; IMPRESSÃO DE
MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
TNSTALAçÃO E MANUTENÇÃO Oe StSterr,lAS CENTRATS DE AR COND|CTONAOO, DE VENTTLAÇÃO E nerRtCeRAçÃO;
CoMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE
PNEUMÁTICOS E CAMARAS.DE.AR; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS, ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E

DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL;
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; COMERCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTíCIOS. MINIMERCADO, MERCEARIA E ABMAZEM;
CoMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS; CoMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO vAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO
VAREJISTA DE CIMENTOS; COMEBCIO VABEJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; RCCNRCA DE CARTUCHOS
PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EAUIPAMENTOS DE TELEFONIA
E COMUNICAÇÃO; COTUÉNCIO VABEJISTA ESPECIALIZAOO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUOIO E

víoeo; CoMERcIO VAREJISTA DE MOVEIS; coMERCIo VAHEJISTA DE ARTIGOS DE COLCHoARIA; CoMERCIo
VAREJISTA OE ARTIGOS OE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VABEJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMEBCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO OE INSTRUMENTOS
MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APABELHOS
ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFOBMATICA E COMUNICAÇÃO; COIIERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VABEJISTA DE ARTTGOS DE USO PESSOAL E

DOMESTICO; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉHCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO
VAREJISTA DE BRINaUEDOS E ARTTGOS REcREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BIC]CLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS; COMERC]O VAREJISTA DE ARTIGOS DE
CAÇA, PESCA E gAMPING;COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL; COMERCIO VAREJ]STA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSOHIOS; COMERCIO VAREJISTA DE
SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
COMERCIO VAREJISTA DE EOUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS
E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA OE ARTIGOS DE DECORAÇÀO C OE EMBALAGENS; DESENVOLVIMENTO
DE PROGRAMAS DE cOMPUTADOR SOB ENCoMENDA; SUPORTE TEcNlco, MANUTENÇAO.E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; EUUCUCI DE MÁAUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS; ALUGUEL DE
MÁoUINAS E EQUIPAMENToS CoMERCIAIS E INDUSTRIAIS; FoToCoPIAS;TREINAMENTO EM INFORMÁTICA;
REPARAçÃO E MANUTENÇÃO OE COUPUTADORES E DE EOUIPAMENTOS PERIFERICOS; REPARAÇÃO E

MANUTENçÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EOUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS,

Capital: R$ 100.000,00

(cEM MrL REA|S)

Microempresa ou
de Pequeno Porte

Empresa de pequeno porte

Nome do Empresário
ALÍRIO FERREIRA BARBOSA

ldentidade: 522096,11/PR

Estado Civil: Casado

CPF:210.652.259-20

ime de Bens: Comunhão Universal

C

\h^"-
Para ü{rificar a autenticidade acesse ww.iuntacomercial.pr.gov.br
e inlpyhe o número 1 93494850 na Consulta de Autenticidade

Consultâ disponivel por 30 dias

(!,iúetr^,,ú,d,xr..!ilr.du., DocumentoAssinadoDigitalmentel0/06/2019({ú(d,Bhh**üiiiir4 I'dü}']@hhoxdr 
Junta Comercial do Para-ná i

3ü§L p.eíden(,adaRepúbhca CNpJ:77.968.i701OOOl-99 I
: Oa JUCEPnR ,/

www. juntacomercial. pr. gov.bÍ/certiÍicado

Último Arquivamenlo

Data:04/06/2019 Número: 20192917625

Ato: ALTERAçÃO

Evento (s): ALTERAcAo DE DADoS (ExCETo NoME EMPRESARIAL)
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Santo Antonio da Platina, quinta-feira, 18 de abril de 2019

DECLARAÇAO OE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AtlRlO FERREIRA BARBOSA EpP, inscrita no CNPJ ns 77.578,5?4/0001-99, por intermédio de seu representãnte legal, o 5r ALtRto
FERREIRA BARBOSA, portador da Carteira de ldentidade ne 522.096-3 e do CPF ns 210.652.259-20, DECLARA, que esta empresa,
na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conÍorme inciso I do artigo 3e da Lei Complementar ns 123 de La/:2l2OO6, alterados pela Lei !a? lZOt ;

( X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do drtigo 3s da Lei Complementar ns 1.23, de t4/tZ/2A06, alterados pela
Lei \47 /2014;

Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4e do artigo 3e da Lei Complementar ne 1.23
de 14 dê derembro de 2006, alteradas pela Lei L47 /ZAj.4,

ALIRIO FISRETRA BARBOSA - EPP
, I,

T lnrr*r Dtsr. E coMEÊcto*l Elrnro TERRETRA BARBosÂ

DIRETOR EXÊCUTIVO

ROBINSON R

JOSÊ ARTHUR RITTI - TABELIÀo
Rua Rui Barbosa. 777 - Sto. Antônio da Platinâ

T ICO CONTÁBII
RC/PR:041809

0eHffi$

Fone: (.13)3534,3034
§.lo nr LPrhn..v2!H.kàdCÀ, Con1.a:at CFwtÍ
Conrlrt. .si. ..iq.ô http /lirnrrpôn com bí

Reconhecc Dor §emelhança as

EIRA BARBOSA e ROBINSON

Dou Íê 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM ,I888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E OBITOS E PRIV_ATTVO DE CASAMENTOS, tNTERDtçÔeS e rUremS DA COMARCA OE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

?$$

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçoes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer flrmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

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

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

A autenticaÇão digital do documento íazprova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME tinha
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ALIRIO FERREIRA
BARBOSA ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÁO foi emitida em 2510412019 08:57:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2o daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1230312

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 24104/2020 11:'43:.07 (hora local).

rCódigo de Autenticação Digital: 38312404191119060063-1
"Legislações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória rf 220012001, Lei Federal no 13.105/20'15, Lei
Estadual no 8.72112Q08, Lei Estadual no 10.13212013 e Provimenlo CGJ N' 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b0Bfcbe6d22d6cd2a6326a64be5356B35 aa4522bd629344bddb68a077600ef4f5cacBe1 3055d2e4f62b63222542
03b2937ff89e867 1 6856a7e4a 40da47 d2c3a1 3
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Santo Antonio da Platina 5 julho, 2019

Â - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Comissão de Licitação

Pregão Presencial : 2520L9

ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP , inscrito no CNPJ sob número 77.578.52410001-99 , sito à rua

Rua Floriano Peixoto, 380 - Salas 12 e 13 - Platina Shopping - Centro , por intermedio
dc seu representando legal, senhor ALíRlo FERREIRA BARBOSA , Carteira de ldentidade ns 5220963 e

CPF pe 210.652.259-20 DECIARA, que:

"Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4s da Lei Federal ns 10.520, de 17 de

julho de 2002.

.52UA001-99 i
ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP

fit.sza
F&ia;#,r.eii .

fiua ,Florianorpriixüo. 380 2 eIoia J
Edil PlâÍfrm §hopping Centro
§§433

Rua Floriano peixoto, 380 - Saiâs 12 ê 1

ALIRIO BARBOSA.

AI reira

CPF .652.259-20

r Executivo

ing - C€ntío CEP 86.430-000

J,

77.s7 8.524 I ooü1-99 906.09491-91

43 3534-7583

DECTARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO,AOS RTQUTSITOS DE TIABITITAçÃO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRTMEtRO REGTSTRO CrVrL DE NASCTMENTO E ÓBTTOS E PR|V_ATTVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-il04 / Fax: (83) 3244-5484

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

DECLARAçÃO Oe SERVTçO DE AUTENTTCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticação Digital' ou na
reÍerida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislações e nonnas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviÇos de Notas e Registros r'
Estado da ParaÍba, a Conegedoria Geral de Justiça editou o Provimênto CGJPB No 003/2014, determinando a inserção de um código em todos §.,
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçâo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa Íorma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conÍirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
artravés do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documênto iaz prova de que, na data e hora em que ela loi realizada, â empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas caractorÍsticas que foram reproduldas na ópia autenticada, sendo da empresa OFICIO 2 PAPELARIA
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento aprêsêntado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi êmitidâ êm 30/05/2019 í1:30:03 (hora Iocal) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, l0o e seus §§ 1o e 2o daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
litular do Cartório Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitado diretamêntê a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-
nr ail autentica@azevedobastos.not.br

Para informa@es mais detalhadas deste ato, acesse o site ftllpg@§lgital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de Consulta desta
Declaraçáo.

Código de Consulta desta Declaração: 1261338

lr consulta desta Declaração estara disponível em nosso site até 30/05/2020 11:.21:46 (hora local).

'Código de Autenticação Digita!: 73413005191100320738-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94., Lei Federal no 10.4O612O02, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N" 00312014.

O referido é verdade, dou Íé.

CHAVE DIGITAL \/

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bd0752í 809ecA26aa27dd403e8bdb5829a60db2963c821 9b90bbBd3dab37406aM0f6992c3c58'1 6a 1b42d2612f
c26b936c62ca 2d c21 7 7 ceÍO9beb6979 1 f9Íbde9

I rttps://autdigital.azevedobastos.not.br/homê/comprovantêf3413005191100320738 111
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SERüIO MINOR,LI YÂMÂOKA, brasileirc. casado s*b o regime de comunhâo p*rcial de
bens, do comércio. portador da CÉdula de Identidade Civil Rü n" 3.449.051-1 §§P./PR. e
inscrito no CPF sob no 487.697.389-04, residente e domiciliado ern Assaí. Estado do
Paranii, à Rua Verurador Clovis Negreiros, no ,{ I, Conjunto Sol Nascente, C§P 86.?20-000:

RODRIGO HENI{IOUE DE §OUZA, brasileiro, sulteiro, nascido em 0111011981, do
comércio, portador da Cedula de Identidade Civil R0 no 7.83?"436-8 S§plPR, e inscrito no
CPF sob n" 040.772.389-78, resideüte e rJomiciliado em Assai, Estado do Paraná. à Rr:a
Tomotada lkeda, rr" 194, Jardim Mwiaé, CEP 86.22ü-000;

únicos sócios da cmpresa Oficia I Fapelada Ltda. * §PP, conn sede e firro na cidade d*
Assai. Estado do l)araná, a Rua Pres. Getulic Yarga*, no 908, §ala l, Centro, C§f 86.22ü-
000, rcgistrada na Junta Comercial do Paraná sob o no. 41204407889 em 29/0812000, e

inscrita no CNP.I sob no M.026"?5710001-*5, resclvem" assim, alterar o seu contrâÍo sociai:

lu. A sociedade que tinha como objeto social: "comércio varejista de artigos de papelaria"
materieis didáticos e pedagógices, brinquedos peclagirgicos, brinquedos, jogos e aÍligo§
recreativos, livros em geral, embalagens em geral, materiais e equipamentos e*portivos"
materiais de limpeza. materiais e utensílios de copa e coziúa, rnateriais de higiene pessoal.

materiais de artesanato, materiais elétricos. materiais de construção, tintas residenciais *
üutomstivâs. equípamentos e suprimentos de inf*rmática, equipamentos e materiiiis
hospitalares e laboratoriais, equipamentos e materiais odorxológicos. equipamentos de
telefonia e comurricação, eletrodomésticcs, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio e
vídeo, instrumentos musicais, gêneros alimentiçias, móveis, feramentas, calçados *
confecções em geral, tecidos, cortirtas e persianas, pneumáticos e cârnaras-de-ar"

lubriÍicantes em geral, peças e acessórios para veículos automotores, peças e acessórios
para motocicletas e motonetâs" artigos e alirnentos para animais de estimação. plantas *
flores naturais e sümentes e mudas para j*rdinagÊffi", passâ â ser: o'comércio varejista d*
artigos de papeiari4 materiais didátic*s e pe.dagógicos, brinquedos pedagógicos,

brinqusdos, jogos e artigos recreativosn livrcs em geral, embalagens em geral" materiais e
equipamentos espr:rtiYos, maleriais de limpezâ, materiais e ulensílios de copa e cozinho,
materiais de higitrne pessoal. materiais de arfesanato, materiais el§ricos, materiais de
construção, tintas residenciais e automotivas, equipamentos a suprimentos de infonnática.
equipamentos e materiais hrspitalares * labCIratoriâis, equipamentos e materi*is
odontológicos, equipamentos e maleriais para fisicterapia" *quipâmer:tos de teletbnia e

comunicaçâo, elclrodomésticos. eletroeleuônicos, equipamertos de âudio e vídeo,
instrumenÍos musiuais, gêneros alimenticiçsn móveis, thrramentâs, calçados c
em geral, tecidos. cortinas e persianas, pneumáticos e câmaras-de-ar,
geral, peças e acessórios para veículo§ ,lutomotores, peça§ e acessÓrios para
motonetas, artigos e alimentos para antrnais de estimaçãn, plantas e

sementes e mudas para jardinagem, artigtts médicos e ortopêdicos, recâr§*
toners para equipamentos de informática, e serviços de fbtocópias e

2" O sócio RODI{IGO H§NRIQUE DE §üUZA possuidor de
quotas, no valor <i* R$ 25.000,0ü (vinte e cinco mil reais), retira-se da
e transferindo suls quotas pelo seu valor nominal, a §ANDR{ MIYUKI
brasileira, solteinr, nascida em l4ll2ll?85, do comércicr portadora da
Identidade Civil IdG n" 10.758.584-2 §§P/P& e inscrita no CPF sob no 053
residente e domicrliada em Assaí, Estado do Paranrl â Rua Vereador Clovis
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41, Conjunto §ol Nascente, C§P 86.320-00CI, que ingressa pelo presente ato na sociedade,
sendo o pagamentü efetuado à vista" em moeda corrente do Pais, nô ato da assina&rra dcr

presente instrumento:

3' O sócio cedente RODzuGO HENR.IQUE D§ §OUZA da plena e total quitação das
quotãs ora cedida â sócia ingressante SÀNDRA MIYUKI YAMÁ,CIKA, declarandc estn
conhecer a situaçrio econômico-finânceira da sociedade, Íiçando desta forma suh-rogada
nos direitos e obngações decorrentes do presente inskumento;

4' Em decorrêncra da presente alteraçâo, o Capital §ocial, no valor de RS 50.*0ü,ü0
(cinqüenta mil rvais), dividido em 50.000 iclnqüenta mil) quotas de valor nominal RS l.{itl
(um real) cadâ uma, integralizad*§ f;m rncçda correÍfe de País, fiça assim distribu{dos
entrÊ os sócios:

Sócios
Sergio Minoru Yrmaoka
Sandra Miyuki Yamaoka
Totais

Qurtas
?5.0ü0

25*Ag0
5tj.0CI0

Capital
R§ 25.000,00
R$ 25.000.00
R$ 50"000,ü0

Fartic.
5070
50%

100%

5'A administraçãr: da sociedade caberá a sócia SANDRA MIYUKI YAMAOK{. r,3m o§
poderes e atribulçôes de sdministradores, autorizsdos o uso da nome empresarial
individualmente, 

"'edado, 
no entanto, em atividades estraúas ao inleresse soçial ou

assurnir obrigaçrk's seja em favor de qualqu*r dos quotistas ou de terceinrs, bem cqrmcr

onsrar ou alienar bens imóveis da s*riedade, sem autorizaçâc do outro socio:

6" Â administradcra SANDRÁ, MI}'I"IKI YAMAOKÂ declara, ssb as penas da lei" de qure

nâo está impedida de exercer a administxaçâo da socisdade, par lei especial, ou em virtude
de condenação crirninal. ou por se ercontrâr sob os dbitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamÊnte, o âsesso & cârgCIs públicns, ou psr crime falimentar, de prevarieaçâo,
peita ou subomo, concussão, pecul*to, ou eontrâ a economia popular, conüa o sistema
linanceiro nacional, contÍa norÍnâs de defesa da concorrência, cnntra as relaçÕes de
consumo, fé pública, ou à pnrpriedade ;

7' À vista da moJiÍicação ora ajustada, consolida-se CI contrato social. com a seguinte
redação:

SER§IO MINORL: }"AMAOr(Á" brasileiro" casado sob c regime de comunhão
bens, do com§rcio. portador da Cédula de ldentidade Civil R.ü no 3,449.05 SSP

inscrito no CPF sob no 487.697.389-04, residente e domiciliado em
Paraná, à Rua Vereadar Clovis Negreiros, n* 41, Conjunt<:

SANDRA MJII lil _YAMAOKA, brasileira, sotteira, nascida em I

comÉrcio, poúarJora da Cédula de ldentidadc Civil R(i no 1ü"758.584-2 S

no CPF sob no 05"i.599.499-02. residente e dorniciliada em Assaí, Estado do P
Vereador Clovis Negreiros, no 41, Conjunto Sol Nascentç, CEP 86"220-000;

únicos sócios da empresa Oficio 2 Papelaria Ltda. - [iPP, çom sede e foro na
Assaí, Estado do l'araná, a Rua Pres. Cirtulio Vargas. no 908, Sala I, Centru, CEP
0üü. registrada na Junta Camercial do Poraná sob c no.412ü44ü78§§ enr
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inscrita no CNPJ sob n" ü4.§26.757Í0001-05. resolvem, assirn, consolidar o seu sqnrra{o
social:

l'. A sociedlde gira sob o nome comercial de OFICIO 2 PÂP§LÀRIÂ LTDA. * I".PF,

eom sede e li:ro na cidade dç llssaí, Estado do Paranrâ. a Rua Pres. Getulio Vargas. no

908, §ala 1, (-'entro, CEP 86.??0-000;

2'. O objeto social é "somércio varejista de artigas de papelaria, materiais didáticos e

pedagógicos" brinquedos pedagógicos, brinquedos, jogos e artigos remeativos, livros
em geral. enrbalagens em ger*I, rnateriais e cquipamentos esportivos, materiais de
limpeza, materiais e utensílios de copa e cszinha. matsriais de higiene pesxoal"

materiais de artesanato, materiais elêtricos, nrateriais de construçâo, tintas residen*iais
e automotiv«s, equiparnentos e suprimentas de informática, eqúparnentüs e materiuis
hospitalares c laboratoriais. equipanl§ntos e rnateriais odontologicas, equipamsntos e

materiais pâra fisioteÍapie, equipamentos de telefonia e comunicação,
eletrodomérticos, eletroeletrônic*s, equipamentos de áudio e vídeer, instrumentos
musicais, gêneros alimentícios, móveis. f,eramentas, calçados e confecções em gsral.
tecidos, §ortinas e persianas, pneumáticos e câmaras-de-ar, lubriÍicantes em geral,
peças e acessórios para veícuhs âuÍomútrorÊ§, peçüs e acessórios pâra motoüicletas e

Ínotonotâs, ârtigos e alimentos para ar:in:ais de estimaçãr:, plantas e flores naturâis,
sementss e rnudas para jardinagem, ârtigos mddicos e ortopédico§, Íscargâ de caruch*s
I toners para *quipamenlos de inf*rmática, e serv"iços de fotocúpias e ençadernações"i

3". 0 prazo de duraçâo da sociedade é indeterminado, iniciândo as suas ativid*de* em
0l de §etembro de ?.000:

4". O capital social é de RS 50,0ü0,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.üü0
(cinqüenta mil) quotes ele RS 1,00 (um real) cada uma. integralizadas em moeda
corrente do Pgis. assim distribuidu entre os sócios:

§ócios
§ergio Minonr Yamaoka
Sandra Miyuli Yamaoka
Totais

Quotas
?5.000
25.000
50.ü00

Capital
R$ 25.000,00
R§ ?5.000.r)0
R$ 50.00ü,00

Partic.
50%
5üYo

100%

5'. A responsubilidade de cada sôcio é restrita ao valor de suas quotas, porém todos
respondern solidariamente pela integralização do capital social;

6'. As quotes da sociedade são indivisíveis, e não poderão ser transferidas ou
sob qudquer rítulo a terceiros, sem s consentimento do
tica assegurado o direito de prelerência em igualdade de
preferência para a sua aquisiçâo se postâs à venda.
delas, a alteraçâo contratual pertinente;

7u. A administração da sociedade cabe a sôcia SAIíDRA MIYUKI
os podercs e atribuiçôes de administradora, autorizado o uso do
individualrnenle, vedado, no entânto, em atividades estranhas ao
assumir obrigaçôes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de . bem
onerar ou aliepar bens imóreis da

â
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4

il..

^

8", À administradora SANDRÂ MIytlKI YAMAOKA declara" sob as penas da le;, alc

que não está irnpedida de exercer a administração da sociedade. por lei especial, ou enl
vi*ude de condenação crimin*l! ou por se encontraÍ scb os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente) o acesso â cargos públicos, ou por crime falimentar.
de prevaricaçãa. peita ôu suborno, concussâo, peculato, ou contra a economia populay"

contra o sistena financeiro nacional, conÍra nonnas de defesa da concnrrência, contra
as relações de *onsumo, fe pública, ou à propriedade;

f. Os sócios poderão, de cornum acordo, fixar una retirada mensâlo a titulo d* "prc
labore", obsen adas as disposiçôe* regulamentsres pertinentes;

10. Ao término de cada exercicio social, em 3l de dezembro, a administradora prestará
contes justihc*das de sua administração, procedendo à elaboração do inventiârio, du

balanço patrirnonial e balanço de resultado econômico, cabendo aos sóçiçs. na
proporção de,.suas quotas, os lucr*s ou prlrrlas apurados;

11". Faleendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas afividades
com os herdeiros e os sucessorss. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou

do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da sociedade, à data da resoltção. verificada em balanço
especialmente levantado ;

l2'. Fiea eleito o foro de Àssai, §stado do Parana, parâ o exercicio e o cumprimenÍo
dos direitos e »brigaçôes resultartes deste contralo.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instruments em
três vias de igual teor e form& e se obrigam'fielmente por si e sêus herdeiros a
em todos os seus lerrnos.

Assai (Pft.|, 08 de §etembro de 2.0I5.

Yamaoka

&*, s*{\.t'"uwa*W-=andrlr Miyuktram;a-
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTóRIO AZEVÊÚO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE ilASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAi'ENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA óE,
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54U / Fax: (83) 3244-54U

http :/fu/ww. azeved obastos. n ot.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTTCAçÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Conegedoria Geral de Justiça editou o Provlmento CGJPB N'00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Eftajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa Íorma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://conegedoria.tjpbjus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OFICIO 2 PAPELARIA
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15tOSt2O1g 10:16:05 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2" daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadás deste ato, acesse o site https:raur!§ligital.azevedobâstos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaraçáo.

Código de Consulta desta Declaraçâo: 1247385

A consulta desta Declaraçáo estará disponível em nosso site até í5105/2020 í0:08:08 (hora local).

' Código do Autenticação Digita!: 7341 1 5051 9091 0220095-1 a 7341 1 505 1 909í 0220095-5
'LegislaçõesVigentes: Lei Federal n'8.935/94, Lei Federal no 1O.40612002, Medida Provisória no 22001200'1, Lei Federal n" 13.105/20'15, Lei
Estadual no 8.72112OQ8, Lei Estadual no 10.13212O13 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGTTAL

00005b1 d734fd94Í057f2d69fe6bc05b5f45bf'l 7371 cb860353ea7b8d821 860dee7cd98e7fib452d0sadadc8479261a8406992c3c5816a1b42d2612fc2
6b9360bcedebfad28599343a05c501 ffc8689
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Por este lntrrumi'nto particulâr de P:ocuração, a empre.§a O§ÍCI0 2 PA,PELARIÂ
LTDA., tnsctifi{ n«r CNPJAÍF nô04.026.757,/000}-05, com sede à RUA PRISID§NT'I
G§TULIO VARGAS, 9O8 - §AI"A 1, CINTRO, ASSAI - PR, com sua sótia-
admlnisradora §À§DRA MIY(JKI YAh{ÂOKA, BRA§IIEIRÀ SoLTilRA, portadora da
cêdula de idmütiade RG n! 10.758.584-e. órgêq emissor SÍ§P-m, e CPF no
053.59§.49$-02, d0mictliado à NUA V§R§ADOR CLÓVIS NEGRETROS, 41, CONJ. SOL
NASCENTL A§§AI - PR, nomesa e cünstifú seu bastante Procurador o S{OSE
êDII§ON \mBÂ portador do documeato de idenüdade R.G no 57S6935-(íemYÍil
fFIã'T§§PlPBrdtr CPF no 796.f 73.1ü0-10, a quem confere amplos poderes para
repre$entaÍ a OFi('lO 2 PAPEIÁRIÂ LTDA. perarte qudquer Ôrgão Público, com
poderes pâra tomar, em nome da Outorgante, gualguer decisão durante todas as
fases de LicÍtações, inelusive:

a) apresentâr a dcclaraçâo de que a empresâ cumpre as exigênciau contidas no
Edltal e rm seui Anexos;

b) entregar
habilitaçâa;

oc emrelopes corrtendo âs prôpostâs de preços e a documentação de

c) formrdar tryg: 
()u oftrtns verbôIrâsÍrtei

d) uegodar,âigitnto do perce*tud de descunto ofertado com o Pregoelro;

e) degÍsdr @rêssamente da inteação de interpor recurso âdmioistrativo ao final da
se*sâo prib§ca ou, se for o caso, mapifestar-§e imediata e motivadamente sobre a
intensâo de fazâ-lo;

f) asstnâr â eta da sessâoi llropesta de preços e contrâto§;

g) prestar todos o.s esclarecinneatos soli{itâdos pelo hegoeiro el

h) praticar todos os demals atos pertinentes âo mrtâmc.

AS§AI, t7 deJaneiro de 2019.

Valtdade atÉ 31,/i 7 '2019.
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REPÚBUCA FEOERATTVA PO BRASIL
ESÍADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EÍU 1888

pRtMErRô REGTSTRO CrVtL DE NASCTiTENTO E ÓBITOS E p!!V-âTr-V_O-gE CASAilTENTOS, TNTERDTÇÓES E TUTELAS DA GoMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54U / Fax: (83) 3244-ú4U

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

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanü, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiçáo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em ürtude de Lei, etc...

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

DECLARO ainda que, para garentirtransparência e segurançâ jurídica de todos os atos oriundos dos respeclivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Conegedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 00312014, determinando a inserçáo de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12315-
X1X4 e dessa forma, cada autenticaçáo processada pela nossa Serventia pode ser conÍirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpbjus.brkelo-digital/

A autenticação digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que Íoram reproduzidas na ópia autenticada, sendo da empresa OFICIO 2 PAPELARIA
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi êmitida em 17l}1t2}1g í6:20:57 (hora tocat) através do sistema de auienticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, í0o e seus §§ 1o e 2o daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OFICIO 2 PAPELARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçôes mais detalhadas deste ato, acesse o site hlllps:ilautdigital.azevedobastos"not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaraçáo.

Código de Consulta desta Declaraçâo: 1156048

A consulta desta Declaraçáo eslará disponível em nosso sile alé'1710'112020 í6:16:'19 (hora local).

'Código de Autenticação Dlgltai:"73411701í91609290338-1 a73411701191609290338-2
'LegislaçõesVigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória no 2200120O1, Lei Federal n" í3.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112OO8, Lei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N'003/20'14.

O referido é verdade, dou fé.

ÇitAVE OIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b761 cb5856904í 450b539e92be580f22c7615ac278199a26b71f7e6'19Í729b1 e54Offi992c3c5816a1b42d2612tc2
6b93622dccdf/e Í b95e0002939'l 287cfadd58
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249OfÍcio 2 Papelaria

ANEXO V

DECTARAçÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HAB|LTTAÇÃO

Pregôo Presenciol No 2512019 - SRP

Prezodos Senhores:

oFíclo 2 PAPELARIA LTDA., inscrito no CNPJ no 04.026.757/OOO|-05,
por intermédio de suo sócio-odministrodoro o Sro. SANDRA MIYUKI
YAMAOKA, portodoro do RG no 10.758.584-2-SESP/PR e do CPF no

053.599.499-02, decloro que "AÍende Plenomente" oos requisítos de
Hobilitoçõo, conforme exigido pelo inciso Vll, do ortigo 4o do Lei Federol no

10.520, de 17 de julho de 2002.

ASSAÍ, 09 DE JULHO DE 20I9

OFÍCIO 2 P PELARIA LTDA. - EPP

SANDRA MIYUKI YAMAOKA
SOCIA-ADMINISTRADORA
RG: I 0.758.584-2-5ESP/PR

CPF: 053.599.499-02

ü'tlaí)

T4.&zo.r§T/oooÍ {B

PAPELÂRL\ LTDA - EPP
R: Pres. Gstr'llb \ÍnrEtrae, 908 SL í
, 6enho - (]EP: 8G.220-000 !L- ASSAI- PR J

D"::

0Íicir ? Pr[ola]ia ltüa,t





GOVERNO DO PARANA
SEcRETARTA DA ADMTNTSTRAÇÂo E DA eREVTDÊitcrn

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsrEMA TNTEGRADo DE AUToMAÇÂ.o Do REGtsrRo MERcANTtL - slARco

CERTTDÃO SIMPLIFICADA páqina: oo1/ ool
Certiíicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expediçáo.

?50

Endereço Completo (Logradouro, Ns e Complemento, Bairro, Gidade, UF, CEP)
RUA PRES. GETULIO VARGAS, gO&SÂLA 1, CE}.ITRO, 4§Sd,_eRr S-6.22GiOOO

Obleto Social
COMERGIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAIS UDÁT|COS E PEDAGÓGICOS, BRINQUEDOS
PEDAGÓGICOS, BRINOUEDOS, JOGOS E ARTIGOS RECREATIVOS, LIVROS EM GEBAL, EMBALAGENS EM GERAL,
MATERIA|S E EOU|PAITENTOS ESPORnVOS, MATERTAS DE LTMPEZÀ MATERIA|S E UTENSíLES DE COPA E COZ|NHA,
MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE ARTESANÂTO, MATERIAS ELÉTRICOS, I|ATERIAIS DE
GONSTRUçAO, TINTAS RESIDENCIA§ E AI.ÍTOMOTIVAS, EQUIPAIIIENÍOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,
EOUTPAMENTOS.EMATERIAIS HOSPITALARES E LABOHATORIAIS, EOUIPATiIÊNTOS E MATERIAS ODONTOLÓGICOS,
EOUIPAMENTOS E IIÀTER]AIS PARA FTSIOTEBAPIA EOUIPÀIENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAçÃO,
ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETBÔNICOS, EOUIPAITIENTOS DE ÁUDlo E VíDEO, INSTRUiIENTOS MUSICAIS,
GÊNERos ALIMEMTíCIoS, MOVE.IS, FERRAiIENTAS, CALçADoS E coNFEcÇÕES EM GERAL, TEGlDos, CoRTINAS E
PERSIANAS, PNEUllÁflCOS E CÂilARA$DE-AH, LUBBTFTCANTES EM GERAL, PEÇAS E ACESSÓRIOS plRA VEíCU|-OS
AUTOMOTORES, PEçâ§ E ACESSóRIOS PARAMOTOCICLETAS E MOTONETAS, ARTIGOS E ALTMENTOS PARA
ANIMÀS OE ESTIIIAçAO, PLANTAS E FLORES NATURÀS,SEMENTES E MUDAS PARAJARDINAGEM, ARTIGOS
MÉDIcos E oRTOPÉÍ»cos, RECARGA DE cARrucHoS E ToNERS PARA EQUIPA,ENTOS DE INFORMÁTICÀ E

SERV|çOS DE FOTCCÓPIAS E Ei{CADERNAçóES.

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. EPP

N aru reza J y ríd icli §-,o-c I E DADE e nr en es61t6 çt !, |TAD A

Número d€ ldêntiÍicação do Registro de CNpJ
EmpÍesas - NIRE (Sede)

41 2 044078&9 04.026.757l0qn-05

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

29tO8t2000

MicÍoêmpresa ou
EmpÍêsa Porte

do Mandato
Participacão no capital ÍRS) E$Écie de Sócio &!I!i!!§!E !9I

25,000,m socto

25.000,00 soclo

Data de Início
de Atividade

01/09/2000

Prazo de Duraç;io

lndeterminado

Término do
Mandato

xxxxxxxxxx

Adminislrador XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Capital: R$

(CINOUENTA
50.(xto,00

MIL REAS)

Capital lntegÍalizado: R$
(CINOUENTA MIL REAIS)

50.o00,00

Sócios/Participação no
Nome/CPF ou CNPJ

SERGIO M]NORU YAilAOKA
487.697.389-04

SANDBA MIYUKI YAMAOKA
053.599.499{2

PaÍa veriÍicâr a eutenlicidade acesse www.juntecomercial. pr.gov.br

e iníorme o número 193491826 na Consutta de Autenticidade

Consulte disponivel por 30 dies

de

Último Arquivamênto 
,

Data: íí/09/20í5 Número: 20Í55474880

AlO: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

CURITIBA - PR, | 0 de junho de 2019
1 9/3491 82-6

C6@.4úM! i.x'ff,'o*i Documenlo Assinado Digitâl
Junta Comerdal do Paraná
CNPJ:77.968.1 70/000í -99

1.;',J6/2019 I

p€queno porteEmpresa

W*
.ffi

Dr€sk átria dâ 8€ÉHio
CãeCivil

Mdlrô Píoüi&ià P 22G2,
dê24dêrybde2ml. Você deve instalar o ceíiÍicado da JUCEPAR/

www.juntacomercial.pr.gov.br/certificddo J/

ç§ rr

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECFIETARIO GERAL
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TEC" CONTABI
CRü-PR: 009194/0-9

@*"
oFrcro 2 IA LTDA. - EPP

SANDRA M|YUKI YAMAOKA
SÓCH - ADMINISTRADORA
RG: 1 0.7ã8 584-2-SESP/PR

CPF: 053.5§9.49§-02

§ERclr} YüuHITCIM$ KtÁ.N
Rua $ouza Navss, 363 - Cantro

Fone {43} 3262-1400
cEP Sê220-00ú - A§§Àl -pR
Têc. Conbbltidade CRC4R 0091 S4lC!9

fipF o11,411?0s-$8

Ofício 2 Papelaria

ANEXO

DECLARAçÃO paRl ililCROÊffiPRESA E EiTpRESA DE PEQUENO PORTE

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA, com sede na Rua Presidente Getúlio Vargas, 908 *
Sala 1, Centro, Assi,i - Pr, inscrita no CNPJ sob o no 04.026.757/0001-05, vem atravês de
sua sócia-administradora infra-assinado, corn íundamento no artigo 30 e seus parágrafos
da Lei Complementr:r no 123, de 15 de dezembro de 2006, manifestar a sua opção pelo
tratamento diÍerenciadt» e lavorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.

DECLARA ainda, st'r:

Empreoa de pequeno portê e não haver nenhum dos ímpedimentos previstos nos
incísos do § 40 616 srtiso 30 da Lei Complementar nó 123/2006.

AS§AI, CIz DE ABRIL DÊ 2019
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRo REGIsTRo cIVIL DE NAScIMENTo E oBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÔES E TUTELAS
DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitacro Pessoa, 1í45 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54U

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

DECIARAçÃO Oe SERVTçO DE AU'TENTTCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranoa Cavalcanti, OÍicial do Primeiro pçi.istro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativu de
Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e recon''ecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capit,tl do
Estado da Paraíba, em virtude de L,:i, etc...

DECLARA para os devidos fins oe direito que, o documento êrn âhr r.(o identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acord,t üom as Legislações e normas vigentes".

DECLARO ainda que, para garantr' transparência e seguranF jurÍdica oe todos os atos oriundos dos respectivos serviços de
llotas e Registros do Estado da Paraíba, a Cori'.gsioria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003ii'014,
determinando a inserção de um código em toCos os atos notoriais e i"egistrais, assim, cada 5"1e D:,;ital de Fiscalização
Extrajudicial contém um código Lrnico (por exemplo: Selo DigiÍalr A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do ri,te do
lribunal de Justiça do Estaclo da Paraíba, endereço http.//corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticaçáo digital do documeirto Íaz prova de gue, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OFICIO 2
PAPELARIA LTDA tinha posse de um documento com as 1n,i,smas características que foram reproduzidas na ;ópia
autenticada, sendo da empresa OFICIO 2 PAPELARIA ITDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Canório. ,,

fsta DECLARAÇÁO foi emitida en 15tO412019 í6:43:04 (hora tocal) através do sistema de autenticação digital do Cartório
Azevêdo Bastos, de acordo com c Art. 1o, 10o e seus §§'1" e 2o da [rtP 22OO|2OO1 , como também, o documento eletrônico
autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa
OFICIO 2 PAPELARIA LTDA «,; :..- Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhada:. dest€ ato, ace33ê r site https:l/autdigital.aeeyedobastqslelbl e informe o Códfio de
Consulta desta Declaraçáo.

Código de Consulta desta Declaraçâo: 1224338

A consulta desta DeclaraÇão estará disponÍvel em nosso site até 15/,04/,2020 í6:27:38 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: :34115ü4'191556270998-1

'zLegislaçõesVigentes: Lei Fecier:'l n" 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória n" 220012001 , Lei Fedeial no
1'3.10512015, Lei Estadual n" 8.721.2008, Lei Estadual no 1O.13212013 e Provimento CGJ N' 00312014.

0 referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGTTAL

00005b1 d734fd94f057f2d69Íeôbc05b2eBr 225ee63241:5ecde907ff9a3Í0ae17e0Íc2c36c87d2e786baa1 a54ada5e040f6992c3c5
81 t j a1b42d261 2fc26b936 I 9 aÍad1 ç247 0497 7 a0q1 d044tr7 erc-1 1
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Ofício 2 Papelaria

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL NO 25/2019
Processo Administrotivo n." 47 /2019

Objeto: Regislro de preços poro eventuol oquisiçôo de suprimentos de
informótico poro suprir os necessidodes dos secretorios municipois.

A Empreso OFíCIO 2 PAPELARTA LTDA., CNPJ 04.026.757IOOOI-05,
SEdiOdO NO RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS NO 908 - SOIO U i, ASSAí - PR

retirou este Editol de Licitoçõo e desejo ser informodo de quolquer
olteroçõo pelo e-moil oficio2popelorio@gmoil.com ou pelo tel/ fox: (43)

3262-2979.

ASSAí, 09 DE JULHO DE 20I9.

ft4,04§.752/ooot {51
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A consulta destra DeclaraÇâo estará disponívolêm nosso site até 2/Uí0/20í9 08:24:00 (hora local).

'Código do Autônticação Digital: 40592410180820120374-1 t
zLegislaçõos Mgêntos: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória no 220012001, Loi Federal no 13.105i201p,,

Elüadual no 8.72112008, Lei Estadual nô 10.í322013 ê Prôvimênto cGJ N" 003/2014. /.I-

- ÍeÍerido é verdade, dou fé. i \

CHAVE DIGITAL

ts{,REPÚBLICA FÉDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAI'O EÍ{ í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E ÍUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bair.o dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.r (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-s84

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

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bol. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Rêgistro Civil de Nascimentos € Óbitos ê Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiçáo de autenticar e reconhecerfirmas da Comarca de João Pessoa Câpital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito qua, o documento em anexo identillcado individualmentê em cada Código dê AJtenticaçào Digital' ou aa
rererida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislaçóes e normas vigentes!.

1CLARO 
"inda 

que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respecüvos serviços de Notas ê Registros do

-itado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserÉo de um ódigo êm todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Salo Dlgltal: ABC12U5-
XrX2) e dessa lorma, cada autênticaÉo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada ê veriÍicada tantas vezes quanto for nêcessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://conegedoria.tjpbjus.br/selo-digitau

A autenticaÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi reâlizada, a empresa TECTONER - RECARGA DE TONER
LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas característicâs que foram reproduzidâs na cópia autênticada, sendo da êmpresa
TECTONER. RECARGA DE TONER LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.

Esta DECLARAÇÃO Íoi emiüda em 09/07/20'19 09:29:í7 (hora loçal) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1', 10ô e seus §§ 1o e 2" da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certilicado Digilal do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, podeÉ ser solicitado diretamente a empÍesa TECTONER . RECARGA DE TONER LTDA - EPP ou ao Caftóíio
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para intormações mais detalhadas deste ato, acesse o site hltpj:le.!gig!!ê1491§!l9!ê§!@LE e inlorme o Código de Consu/ía lesúa
DeclaGçáo.

Código dê Consulta desta Declaração: 1101394

Lei

00005b1d734Íd94f057Í2d69Íe6bc05bÍ3333Çêef669cfb237c66c24036d3f3o4758bb2cOb64dcb01cd0gdfa6c190dd 175806ê8a1c04câd2419Ua374c1
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