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, SaÍví -C.oges e Cía fttrL
CNP J : 82478740/0001-34lnscrição Estadual: 6O7.23L.29-87

Endereço: Avenida Gaturamo, 10O - Jardim Primavera -
Arapongas/PR - CEP: 86.701{01

Telefone de Contato: 43-3056-2332 - e-mail: salvielopes@gmail.com

"L; &

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA-PR
PREGÃO ELETRÔNEO N.O O3/U2019

CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

1. IDENTIFICA O DA PROPONENTE:
Razão Social da Empresa: SALVI LOPES E CIA LTDA ME
CNPI: 82478140 /000t-34 e-mail: salvielopes@gmail.comlnscrição Estadual: 607.231.29 -A7

Endereço: Avenida Gaturamo, 100 CEP:86.702-001 Município: Arapongas-PR Fone: (43) 3056-2332

Representante Legal: Luiz Carlos Salvi Profissão: Técnico ortopédico Estado Casado

Nacionalidade: Brasileiro RG: 4.502.096-7 CPF: 619.057.639-72

Conta Corrente e ósito:

2. PREÇO(READEQUADOAOLANCEVENCEDOR)

Banco: do Brasil Agência: 0359-X Conta Corrente: 63.047 -0

Banco: ltaú Agência: 0083 Conta Corrente: 60.7 27 -S

ITEM ESPECTFTCAçÃO UND MARCA QT

6

Álcool êtílico - hidratãdo 92,8e INPM (95,26e GL), pâra limpeza
geral. UN TU PI 565 72,43

16,3995

Fralda geriátrica com gel, aloe e inibidor dê odor, Pacote com 7

unidades - Temenho XG PCTE MAX CLEAN 5

185 10,89

REPELENTE PARA PROTEçÃO contra a ação de insetos em gerôl

e carrapato, para uso profissionale aplicação sobre a pele ou
roupa. Deverá apresentar-se na forma líquida, sêm odor, não

t67

tóxico, não gorduroso e ser hi lérgico. O produto deverá

metálico de 200 ml comapresentar-se em frasco p

válvula spray para apl UN SUNDAY

q.119,s5TOTAT OA PROPOSTA: N ve mil cento e onze reais e cin uenta e cinco centavos.)

82.4t8.t4Úlwt-34

b) Prazo de validade da prop (sessenta) dias.

no Termo de Referência Descritivo constante no Anexo V e demais igências do Edital do Pregão

Eletrônico n.e @7 I 2020.

Arapongas,06 de maio de 2020.

SATVI LOPES & CIA, ITDA.
ME

9.119,55

Rs

Total

7.022,95

8 95

2.0L4 65

JcEP 86702-00í
ARAPONGAS - PR

tz Carlos lvi

RG:4.507.09 7

CPF: 619.057.63 11L

Rua. Avenida Gaturamo Arapongas - Paraná - Brasil Têlefone: 43-3056-2332
CNPJ: 824781lo-000í-34 lnscrição Estadual: 601.231.29-87

1354

.2p..
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UM

c) A entrega dos produtos será efetuada de acordo com as especificações e quantificações contidas

laz.Na.t$tooo1-34-l
SAIVI LPESTOAI.TDA.ME

Av. Gaturarno, no 100





a SaÃ,íf.oyes e Cí.aLtde 1355
CNPJ : 824781210/0@1-34lnscrição Estadual: 607.231.29-87

Endereço: Avenida Gaturamo, 100 -Jardim Primavera -
Arapongas/PR - CEP: 86.701{01

Telefone de Contato: 4:l-:t{r56-2332 - e-mail: salvielopes@gmail.com

"L; &fu.o

DECLARA O CONJUNTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA-PR
PREGÃO ELETRÔNIC O N9.OO7 I2O\O

A empresa SALVI LOPES E CIA LTDA ME, estabelecida na Av. Gaturamo, 100 - Jardim Primavera

-Arapongas - Paraná, inscrita no CNPJ sob n" 8247814O/@OL-34 CNPJ/MF, neste ato representada por
seu representante legal 5r Luiz Carlos Salvi, portador da carteira de identidade ne 45020967 e do CPF

ne 619.057.539-72, no uso de suas atribuições legais, DECLARÀ para fins de participação no processo

licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que:

a) até a presente dada, inexistem fatos imoeditivos para sua habilitação na licitação Pregão Eletrônico
acima descrita, Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências Posteriores

b) declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a

modalidade Pregão Eletrônico ne üfl l2020insta urad a pela Prefeitura Municipal de NOVA SANTA

BARBARA , que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas.

c) não oossuímos. 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 .L0.99, que altera a Lei ne 8566/93 . -/

d) para efeito de participação no processo licitatório PREGÃO EI.ETRôNICO Ns W7|2O2O, d{
Prefeitura Municípal 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, guer 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.

e) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade ae./
Pregão Eletrônico, que estamos sob o regime de Microemoresa, para efeito do disposto nas Leis

Complementares n" I2ll2OOG e L47120t4.
f) Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão fi712020 da Prefeitura

NOVA SANTA BARBARA, que a empresa SALVI LOPES E CIA LTDA ME tomou conhecimento do Edital

e de todas as condições de participação na Licitação e se compro
do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Arapongas, 06 de maio de 2020.

l-az.qa.t$tooo1-gil
SAIVILffiSÂCIALIDA.ME

tz OS

Av. Gaturamo, no 100 RG:4.502. 7

L JcEP E6702-00í
ARAPONGAS . PR CPF: 619.057.6 z

Rua. Avenida Gaturamo Arapongas - Peraná - Brasil Telêfone: 43-3056-2332
CNPJ: 824781rl0{xr0'l-34 lnscrição Estadual: 601.231.ã,47

a cumprir todos os termos

lvi





S"L; &
Sa"6rí.toyes e Cíattd* 1356

CNPJ : 82478140/0001-34lnscrição Estadual: 607.231.29-87
Endereço: Avenida Gaturamo, 100 - Jardim Primavera -

Arapongas/PR - CEP: 86.701{01
Telefone de Contato: 43-3056-2332 - e-mail: salvielopes@gmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVASANTA BARBARA.PR
PREGÃO ELETRÔNICO NS.OO7 2020

A empresa SALVI LOPES E CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o ne 82478I40/OOO7-34
CNPJ/MF, com sede na Av. Gaturamo, 100 -Jardim Primavera -Arapongas - Paraná, por
seu representante legal Sr Luiz Carlos Salvi, portador da carteira de identidade ns

4.502.096-7 e do CPF ne 619.057.639-72, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE

Pregão eletrônico OO7l2O2O, sob as penas da lei, nos termos abaixo:

NE REGISTRO

CONTRATO

socrAL
2014094á363

2 018094 4 363

Arapongas, 06 de maio de2O2O.

L JcEP 86702-001
AFIAPONGAS . PR

tz Ca los S lvi

RG:4 .096-

CPF: 619.05 39 2

D DE PARENTESCO E QUADRO SOCI Rro

NOME OO

sócro
CPF RG ÍIPO DE

REGISTRO

DATA REG.

CONÍRATO

socrAL
tuiz carlos Sâlvi 619 .057 .639-72 4.502.096-7 Representante

Legal

JUNTA COMERCIAL t9l12l2Or4

lrene Lopes Salvi 515.443.269-04 4.057.977 4 Representa nte
Legal

JUNTA COMERCIAL §lr2l2074

Rua, Avenida Gaturamo Arapongas - Paraná - Brasil Telefone: 43-3056-2332
CNPJ : 82478í zÍ).0ü)l -34 lnscrição Estadual : 601.231.29.87

lez.irla.t$tooo1-34-l
sAtvr toPEs t crA UDA - [1E

Av. Gaturanrc, no 100

DECTARA

Para fins do disposto no Acórdão n" LI27lO9 e2745hO -TCE/PR e Súmula Vinculante
n" 13/2008 do STF, que seus dirigentes/sócios ou responsáveis legais acima relacionados
não possuem grau de parentesco com ocupantes de cargo de Direção, Assessoramento
ou Chefia na Administração Direta ou lndireta do Município de Nova Santa Barbara.

Que, dentre seus dirigentes/sócios, responsáveis técnicos ou legais, equipes técnicas,

bem como eventuais subcontratados, não figuraram ou figurarão ocupantes de cargo
ou emprego na Composição do quadro societário:

&r".

FUNçÃo





ESTADO I)E MATO GROSSO )
PREFE!TTIRA MUNI(]I PAL DlI,'tIRU}:NA
SECRf,-TARIA MLINICIPAL DE SAiID}: E SANEAMENTO
('NP.l: 2{.950,t61/01X)l-93

i\ It.s l AtX) l)E ( ,\PA( ll)Al)1,. rÉ('Nl( A

A PRÍiFH'l'l.lR^ MtiNl('lP^1. l)tr JLJRtlliNA . M l'. inscflta 
^o 

tÀ(íl n'
24.950.461/fln I -91. situadfl ía Av. (M de Julho. nó i(í1. ttai.m: (cntm. Juíc'na - M'I.
atesla para os devidos lirls gue s cmpresa s^l.VI l,()PIiS l: ('lA l.l'l)A Ml. inscrira no

CNPJ: 82.478. 140/0001-34, irscriçôo estaduol no ó(ll.1ll.2q-87. cstahelecida na

^vcnidú 
(irturamo. 100 ' Jerdim Prinruvera-- 

^Íapongas 
. Paraná, lbrnrnoe produtos

módicos. krspitâlarcs. cquipamcnlos, dc lst .atórtr, rxlontolírgicos. dc fisiotcrapia. dc
linrpcza. e liPl'S. de qualidade e dentro dos prazos pré eslebclccidos para csla emprc:{a.

^tcslrútros. 
ainda que o compromisso assumido grela entprcvr liti cunrprido

satisfâloriânrcnte, nsdn conslando cm nossos arquivos quc a dcsabonu coÍrrercial ou
tccnicomentê.

. ,urusna,-lldejulhode2019.

M{rr Lúci{ Dürrtc

^u\iliaÍ 
de l ribulaçâo

RssÍx)nsavcl sctor dc ( omprdsll .icila§hs de Mcdicunlctllos c Insunlo§ llospilalarcs

!..uil.Àô o..Êivrcô o. 
^ur.Nr.^çlô 

DEIrL

..r hie, ô. ffir.r.....Í. r r. E i&rtru-üú|Ihd&. tu r...l . rdo§erÀr.

...i.ô./úh*.iiÚlÚ
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lú.íl oxbqr dt. .@bl !' u[ ú d Íloor IÉ,Ú |h to|
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nr.*q l.uciíds l\lú.sr.l 17 - ('cílÍú ' l'om: (íú) Jsíl lt93 - !-nril: !rJdÉig!gS4!a!4EUIS!U!
( !:F: 7u{rm0 - JuRt'f,llÂ - MA'l() GLo§ltl)
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))
.a.m.fram{.....ftisEeabrrlJü.q..s..d.L|üu

t,t{urrlr Ila.\ rll }l( lP \1. l}li (: \llol'.\ll.\
sL( t{}:'1,\ltl.t ltll \l( lP.\1, tll: \,\l l)l:

ATESTAI)O ]'E CAP.TCIDADI]'I'í]CNtCÀ

O TUNOO MUNICIPÂL OE SAÚDE OE GAROPABA - SC. iNsCTit. NO CNPJ N9

08.543.7621000l-46, §ltu.da n. Plôça Govemador lvo Silvelíi, no 296, bairío centÍo'

Garopabô . sC, stesta perá os davidol íins que 0 amPrêsâ SaLvl LOPÊS Ê CIA lÍ04 IVE'

inscrita no CttP.l: 82.47E lilO/OOO1'34, in3.ílção estádu.l ne 601'231'29'87'

ertebclecida na Àvenldà Gâturamo, too - Jârdlm Primaveíâ - Aíapon8" _ Paíáná'

lorôêce píodutoi d€ eníeím.gcm. de limpêaa íodontoló8i(os, de qualldade e d€ntro

dos praaos pÍé sslâbelôaidot paÍa e a empr€9â

Atê;tam6, aindô que o compronlsso atsumido pelà êmpresâ íol cuínprido

rôtisfôtoílamente, nôda conatáôdo êm nosso! ôíqrivos que i| deg'bon' <omeí''àlou

teÉnlç!mentê.

. Gâropab., 0l dejulho 
'ic 

20lg

-\gà *tffi"
Marlana Da Rosá Silvg

CooÍdênádoít da Comprgg, Estoquâ ô AlmotarÍldo / SM§

í.'$
o.cuiaÇlo D.!.ivrço Dr^úÍ.Nic^9rD qorr r

^dÉ*rq.iÍ.É-..ú--.tu 
(r.t r*{

cJl
oo





27t03DO20 Cohsulta Regularidâde do Empregador 135$

Voltar

Cá.I.Xa.
CAIxÂ EcÔHÔMIcA FEDEFTAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 82.478.140/ooo1-34
RAZãO SOGIAI}SALVI, LOPES & CIA LÍDA
Endereço: AV. GATURÂMO 100 / CENTRO / ARAPONGAS / PR / 86702-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conÍere 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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encrrgos devidos,
decorrentes das obígações

Validade:10/03/2020

Certificação Número3 004000270230639

Informação obtida em 271O3/202O 16:55:38

A utilazação deste CertiÍicado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

07/07/2020

htlp6://consulta-cícãixe.govbr/con6ultacrÍ/peges,/6onÊultraEmpregador.j6í 111
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PARA',rÁ t§J
il60

RECEITA ESTADUAL
GOVERNO DO ESTADO

SÊCiFíÂRIA OA FAZENDÂ

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

lnscÍição no CADnCMS

60123129-87

Nome Emplesarial

TÍtulo do Estâbdeoimento

Endereço do EstaHecimento

Municítio de lníalaçáo

lnscrição CNPJ

82.478.í40/0001-34

Quadro SocletáÍio
Nome Corndeto / Nome Empresariãl

LUIZ CARLOS SALVI

IRENÉ LOPES SALVI

lnício das Atividades

05/'t991

EmpÍ€sa / Estabeleclmeúo
SALVI, LOPÉS & CIA LÍDA

RUA GATURAi,lo, l(x) - JARDIM PRIMAVERÂ - cEP E6702{xr0
FONE: (iE) 3252§zl9
ARAPONGAS - PR, OESDE o,ír2001

( Estabdccame o líâtiz )

Chralifcação

srtuâcáo Aruet ÂT-lv_o-- sntPLES NÂctoNAL , § PIES NACIONÂL - ULTtirO tXA UTIL DO MES
+ 3. DESDE Br2o20

NatuÍeza Juridica 2oÊ2 - SoCIEDADE EirPREsÁRlA LTDA

Atividade ÉconômiÇâ Principal do ,í773-3i00 - CoilERClO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICoS E ORTOPEDICOS
Estabelecimehto

&2.7N2. COUERCIO ATACADISTA OE ROUPAS E ACES§ORIOS PARÁ USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABÂLHO

17*7tO1 - CO ERCTO VAREJISTA OE ilOVÊlS
i1763{tüz - COMERCIO VAREJISTA DE ARTlGos ESPoRTIvoS

Atividade(s) Econômica(s) 4Ir2^5Iú - COIaERC|O VAREJISÍA DE COS ETTCOS, PRODUÍOS DE
Secundâna(s) do Estabdecimento pERFUlrARl,A E OE HlclENE PESSOAL

47E9{r,t5 - colúERclo VAREJISTA DE PRoDUTGS SANEANTES
DO ISSÂNirAR|OS

il7894rss - colrERclo VAREJISÍA DE oUTRos PRoDUToS NAo
ESPECIFICADOSANTERIOR ENIE

Tipo

CPF

CPF

lnscíição

6í 9.057.63S72

51 5.i143.2ô9-{X

Quâlifcação

sócto.aDt tNlsrRÂDoR

sócto

Eltãdo & Praíú
sê(Íetria de Estâdo da Fâz€ídà

Recdtã Eltàáràl do PàràúEste CICAD tem validade atê 23lo5l2020.

Os dados cad6trals deste estabeleomento poderào ser conllrmadoG via
lntemet llüttl@I!!êplgglEf

c D/ICXS ]lô 60123129-47

Emiüdo E€fona@meÍrE !!â Internet
,3lúlÃmll|s2j29

c DadG trarEmifúos de íonna segura
Teodogia cEtfPÂR





ii$1NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA
SALVI LOPES & CIA LTDÂ.
cNPJ - 82.478.í40/000r-34

NIRE no /tí202531825
Folha 1 de 5

LUIZ CARLOS SALVI. brasileiro, casado sob-regime de comunhão parcial de
bens, têcnico oÍtopédico, residente e domiciliado em Arapongas, Estado do Paraná, na
Rua Saira Ouro, 201, Jardim Universidade, Cep: 86.702-820, inscÍito no CPF sob n.o
619.057.639-72 e portador da Cédula de identidade R G n.0 4 502.096-7 - llP-PR

IRENE LOPES SALVI, brasileira, casada sob-regime de comunhão parcial de
bens, empresáÍia, residente e domiciliada em Arapongas, Estado do Paraná, na Rua
Saira Ouro, 201, Jardim Universidade, Cepl 86.702-820, inscrita no CPF sob n.o
51 5.443.26$04 e portadora da Cédula de identidade R.G. n.o 4.053.9'17-4 - llP-PR,

r Vinicius Lopes Salvi, brasileiro. solteiro, AdministradoÍ, Íesidente e domiciliado
êm Arapongas, Eslado do Paraná, na Rua Saira Ouro, 201. Jardim Universidade, Cep:
86.702-820, inscrito no CPF sob n.o 078.204.279-14 e porlador da Cédula de identidade
R.G. n.o 1086§451'l - SSP-PR.

Únicos sócios componentes de uma sociedade empresária que gira sob o nome
empresarial de: SALVI LoPES & clA LTDA., com sede na Avenida Gaturamo, 100,

i centro, CEP 86,702-000, na cidade de Arapongas. Estado do Paraná, inscrita no

i .CNPJ/MF sob o no 82 478.140/000í -34, com seu ato constituhvo devidamente arquivado
t'\Jna Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n'. 41202531825 , em sessão do

dia 18/04/1991, e última alteração arquivada na Junta ComeÍcial clo Estado do Paraná
sob o no 201475M384 em 06/0'1/2015, resolvem de comum acordo, pÍoceder a Nona/
Alteração de Contreto Soci&1, mediante as cláusulas e condiçÔes seguintes:

Clausula Terceira: O sócio Vinicius Lopes Salvi, dá ao sócio adquirente LUÍZ
CARLOS SALVI, plena e rasa quitaÉo da cessão de cotas ora efetuadas.

Clausula Quarta: O capital que se mantem é de RS 42.000,00 (quarenta e dois
mil Íeais), dividido em 42000 (quarenta e dois mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real)
cada uma, ficando assim distÍibuído enfe os sócios da seguinte forma:

cSlIIlIco o r!êIÉitlo Zglorl2Ole ll:07 ÉoB !.' 201809{436!.
PROIIOCOTJO: 1009{rt36l DE LllO3/2,Le. CôDrGO DE VARIPICÀÇf,O:
11801a98120. rIIE: {120253I825-
SIL\II Í.OPI6 É CIâ LlD:À

ruNÍA CÕrrttclal
Do ?^taN^ Llb.rttd Eogu!

ÁEcDltÁtrÀ- cEÀr-
csuarÍBl,20/01/20].e

rrr. qrrêr.f rc 11 . pE . gov . br

À w.l.1.tâd. tl,ê.tê .!ocr&rto, .. ,rElÊc..o, fic. .ul.lto t cqrrcv.ção d. .ua rut.atléiihdê Do. rêrp.ctivo. IrrEâi..
IÀfo!!..Edo .âr. ...p.cEivo. éAiEo. d. varifiéàçto

Cláusula Primeira: Ficam alterados os negócios da sociedade para as seguintes
atividades: coflERcto DE ÂRTtcos ÍÍÉDtcos, oRropÉotcos, H|G|ENE PÉssoAL. Roupas E AcÊssÔRtG
pARÂ uso pRoFrsstoNAL E oE sEcuRÂNçA, Lt pEzÂ E oEstt{FEcÇÃo,.líúvE§ EÍí GERAL, coI{ERclo
v^REJrsÍa DE tNsrRurEitros ÍÍEDrco crRúRclco HosptÍALAR, oDoNTolóctco E DE LAsoRÂTôRo (4789-
0/99) poR Ero D€ vAREJo E LlctrAÇÀo puBLtcA.

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade o sócio Vinicius Lopes Salvi, já
qualificado no preâmbulo do presente instrumento, o qual possui 2.í00 (dois mil e cem)
cotas de R$ 1,00 (um rêal) cada, totalizando a importância de R$ 2.100,00 (dois mil e
cem Íeais) inteiramente integralizados, vende e transfere o total das suas cotas para o
sócio remanescente LUIZ CARLOS SALVI, iá qualificado no preâmbulo do presente
instrumento.



NONA ALTERAçÃO CONTRÂTUAL DA SOCIEOADE LTDA
SALVI LOPES & CIA LTDA.
GNPJ - 82.'t78.140/0001 -34

NIRE no 41202531825

ros
LUIZ CARLOS SALVI
IRENE LOPES SALVI
TO TA 1................. .... .

OUOTAS

39.900

2.100

42.000

UNITÁRIO

1,00

1,00

Folha 2 de 5

CAPITAL - R$

39.900,00

2.100,00

42.000,00

clausula Quinta - AoillNrsTRAçÂo DA soclEDADE E uso Do NoME ETPRESARIAL:
A administraÉo da sociedade passa a LUIZ CARLOS SALVI e ou IRENE LOPES
§ALVI que respondem individualmente, com os poderes e atribuiçôes de gerir e
administrar os negócios da sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e
extraiudicialmente, perante órgâos públicos, instituações financeiras, entidades privadas
e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à
consecuÉo dos objeüvos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.
Parágrafo Primeiro - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao
interesse social ou assumiÍ obrigaçÕ€s seja em favor de qualquer dos quotistas ou de v
terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorizaçáo do outro
sócio.
Parágrafo Segundo - Faculta-se aos administradores, atuando individualmente,
constituir, em nome da sociedade, procuradoÍes para periodo determinado, devendo o
instrumento de mandato especificar os atos e operaÉo a serem praticados.

Clausula Sexta - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que nâo estáo
impedidos de exercerem a administração da sociedade. poí lei especial, ou em viÍtude
de condenaçáo criminal. ou poÍ se encontraÍem sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricaÉo, peita ou suborno, concussâo, peculato, ou contÍa a economia populaÍ,
contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relaçóes de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Em razâo das atteraçôe3 ora promovidas, o Contrato Social, devidamente
consolidedo, passa a ter a seguinte redação:

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDAOE LTDA
SALVI LOPES&CIA LTOA.
cNPJ - 82.478.140/000í -34

NIRE no 4í20253t825

LUIZ CARLOS SALVI, brasileiro, casado sob-regime de comunhão parcial de
bens, técnico ortopêdico. residente e domiciliado em AÍapongas, Estado do Paraná, na
Rua Saira Ouro, 201, Jardim Universidade. Cep: 86.702-820, inscrito no CPF sob n.o
619.057.63972 e portador da Cédula de identidade R.G n.o 4 502.096-7 - llP-PR.

cllAIPIco o &ECIarto El 2O/01/2OIA 1l:07 608 ll' 20L8094{163-
proTocorror 1go9aa363 D! La/O3/?,0\A. CóDrOO DB VArrPtCÀçíol
1180148812 0. r{It!. {1202931825,
SàIJVI I'OPI6 & CIÀ LtD'À

ÃJNÍA @^4llcur
OO PAT NA lib.Et.il Bôgu.
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st RrtrBÀ, 20l04l2018
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NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEOADE LTDA
SALVI LOPES & CIA LTDA.
CNPJ - 82.'178.í40/0001-34

NIRE no /0120253í825
Folha 3 de 5

IRENE LOPES SALVI, brasileira, casada sob-regime de comunhão parcial de
bens, empresária, residente e domiciliada em Arapongas, Estado do Paraná, na Rua
Saira Ouro, 201, Jardirn Universidade, Cep: 86.702-820, inscrita no CPF sob n.o
515.443.269-04 e portadora da Cédula de identidade R.G. n.o 4.053.917-4 - lIP-PR,

Cláusula Primeira: A sociedade glÍaÉ sob o nome empÍesarial SALVI LOPES & CIA
LTDA, e teÍá sede e foro na Avenida Gaturamo, 100, centro, na cidade de Arapongas,
Estado do Paraná, CEP 86 702-000

Cláusula Segunda: O capital que será de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
dividido em 42000 (quarenta e dois mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
ficando assim distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Cláusula Terceira: O Obieto social da socredade será a de: cof,ERcto DE ARÍtcos
irÉDrcos, oRTopÊDlcos, HrctENE pe§sot, RoupAS E acEssôRros p,ARA uso pRoFrss'orAl E DÊ
SEGURÁNçA, LttrpEza E DESTNFECçÂo, óvEts E GERÂL, co*rERcro vAREJrsra oE TNSTRUIEi{ToS
rúEorco oRURGrco HoSPTTALÁR, ooo ÍoLÔGrco E oE LABoRAToRTo (a7E9.Ot9) FOR ME|O DE VAREJO E
LtcrrÀÇÀo PUBLrca.

Cláusula OuaÍta: A Sociedade iniciará suas atividades em 01 de Abril de 1 991 e seu
prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: As quotas são indivisÍveis e náo poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a gue fica assegurado, em igualdade de
condição e preço o diÍeito de preferência para a sua aquisiÉo se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é ÍestÍita ao valor de suas quotas,
mas lodos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

cláusula séüma: AD tN1g1plÇÀo DA soctEDÂoE E uso Do NotE EMPRESARIAL: A
adminisfação da sociedade passa a LUIZ CARLOS SALVI e ou IRENE LOPES
SALVI que respondem individualmente, com os poderes e atribuiçÕes de gerir e
administrar os negócios da sociedade, representaJa aúva e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, perante ôrgáos públicos, instituiçôes Íinanceiras, entidades privadas
e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

PaÍágrafo Primeiío - É vedado o uso do nome empresaÍial em atividades esfanhas ao
interesse social ou assumir obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar imôveis da sociedade, sem autorização do outro
sócio.

cBntI?ICo o laclSllo U 20/01/7OLA lar0? AoB §' 201ã0944363
DEOTOCOTTO. 1809i436! Dt L1l03lzOLA. CóDrCO DE VlDrFrCÀçiO:
11801499120. lÍItl: 1i202931929-
AÀ'.VI IOPEA 
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SÓCIOS

LUIZ CARLOS SALVI
IRENE LOPES SALVI
TOTAL,..

OUOTAS

39.900

2.100

42.000

UNITARIO

1,00

1.00

CAPITAL - RS

39.900,00

2.100,00

42.000,00
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NoNA ALTERAçÃo cotruruaL DA socrEDAoE LTDA
SALVI LOPES&CIA LÍDA.
cNPJ - 82.478.140/000í-34

NIRE no 4í20253í825

Folha 4 de 5

Parágrafo Segundo - Faculta-se aos administradores, atuando individualmente,
constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o
instrumento dê mandato especificar os atos e operaçáo a sêrem praticados.

Cláusula Oltava: Os administradores declaÍam sob as penas da lei, de que nâo estâo
impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenaçâo criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou subomo. concussão. peculato, ou contra a economia popular,
contÍa o sisteme Íinanceiro nacional, conlra noÍmas de deÍesa da conconência, contra
as relaçôes de consumo, Íé públicâ, ou a propriedade.

Clausula ona: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os
administradores prestarão contas, justiícativas de suas administrações, procedendo à v
elaboraçâo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporçáo de sua quotas, os lucros ou perdas apurados.

Clrusula Déclma: Nos Quatro meses seguintes ao término social, os sócios deliberarão
sobe as contas e designarâo administradores, quando for o caso.

Clausula Décima Primeira: A sociedade poderá a qualquer tempo, abÍir ou fechar filial
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula Décima Terceira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz- Não sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes(s), o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade,

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relaçâo â seu sócio.

Cláusula Dêcima Quartâ: Os sócios declaram que a presente empresa se enquadra no
disposto do artigo 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e que o
valor da receita b,Íuta anual da sociedade nâo excederá no pÍesente exercício, o limite
fixado no inciso I do art. 30 da Lei Complementar no 12312006, e gue a empresa nâo se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 40 do aÍt.
3' da rnesma Lei.

cERsI?ICo o REoIETIo g 2O/OI/20\A ltt:07 5oB r' 20180911163.
PloÍocotro: 1809a4363 Da ],4/01/201A. CóDrGo Da l/EllrlcÀçÍo:
11801480120. latUa: {12 02531825 '
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{ Cliusula Décima Segunda: Os sócios poderão em comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a titulo de "prólabore", obseÍvadas as disposiçóes regulamentares pertinentes.
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1363
NONA ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 1191

SALVILOPES&CIA LTDA.
CNPJ - E2.a78.ltmr000í -34

NIRE no a120253í825
Folha 5 d€ 5

Clausula Décima Quinta: Fica eleito o Íoro da comarcâ de Arapongas, para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contÍato.

E por estarêm assim justos e contíatados assinam o presente instÍumento

Arapongas, 01 de FeveÍeiro de 20í8.

LUIZ

vtNlctus SALVI

cEtAIFIclo o lEdlstno ú 20lOrl2OaA 14.0? aOB x' 20190944363-
lEoToclla: 1go9aa363 D8 La/03/2O1e. c6DrCO DE VtÊrrrCÀçIO'
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) Estado do Paraná
SêcÍetaria de Estado da Fazenda

Recêita Estadual do Psraná

Gertidão Negativa
de Débitos Íribúárioê e de DÍvida Atúa Estâdual

N. 02'l 3892044S

Cartdào ÍoÍnêcidâ perâ o CNPJ/MF
Nomer sALVl, LoPES & clA LÍDA

ay;tí1oroan.u

Rcasálvado o díêlto dr F4.nd6 Públioa Estâdual lnsc.avar a oob6r dôbitos ainda náo
raoi6lÍadoa ou qrê vanham a !aí apurado6, cartiÍoamc qra, vrri6o6ndo 06 roCistoô da Sêcratdie dô
Eatedo d6 Feonda, constrtamoô náo axisür pondênciâa am nomê do contibuirúo adma idcnüic€do,
h6atâ ddg.

Aprcv.do pcl. llrlnlçáo NoÍrÍrtlr. RFB lf 1.86i|. d.27 dô ÍlozôrÍrblo d. 20í8

En{üdo ÍE dl.0íI0{am20 ar l7:ttl:í2 (d.t o hoÍ. dô B[.lllr).

Obs.: Êsta Ccrlidâo enCobs todo6 os ê6tsbolocimcntos de omprcga o rcíoí6-so e débitos de
natJr€za lÍibutáda e náo 

'ibutádâ, 
bom mprimrnto de obí0açõe6 tibutáies ac653óíi6

Válldâ 2An5lm20 - eclm6nto Gratulto
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) PreÍeltura Munlclpal dê Arapongas
Sêc.êtã.ia Muhicipâl de Fihehça!

Dêpartamênto dê Írlbutação ê Flscalização

CERIDÃO NEGATIVA NO 3855/2020

)

i**
MtNtsÍÊRlo DA FÂzEirDA
s.crêlâÍiâ d. Rêcêit F.d.Í.ldo 3Í..i1
ProcuÍadoí1.4êíal d. F.zcndâ oclo.tl

Nom.: sALVl, LoPEs a clA. LIDA
CiIPJ: 82.478.140/0001€4

Y

A .crll.gao d6.t câdldao ..ll condlclonrd. a vldfrc.glo d. .u. ruiántlcldrdâ ru lntcrnct nor
!nd.Í.ço. <httpr/rlb.gov.hr> ou <http:/ /v\Nw.pgÍn.rov.br>.

Râ...lvrdo o dlí.lto d.. F.:6nd. N.olonll coàreí â ln.cr.vêÍ qurirqu.í dlvkr. d.
ru.ponr.bllldrd6 do .rrl.lto p...ivo .cim. ldrntlícrdo qu! vlêr.m . D.r rputrd.., ó c.rllíc.do qu.
nlo comtam pând6ncla3 6m a.u nom., r6hllv... orádllo. trlbulador .dmlnlatÍado. pala Sccrêl.rl.
d. ilc.ih F.d.ml .lo Bl..ll (RFB).3lmcrhô.. !m Dlvld. Atlr/e d. Unlâo (OAU) lunio à
ProcuÍldoÍL€.El d! F.z.nd. N.clon l(PGFN)

E.t. c.íidao á vllld. p.r. o ..t.bol.cih6nto m.ÍE 6 ru fll.b ., no crio d. 6nt ÍôdoÍ.llvô, prí.
lodo. o. órgaô. . tuhdo. público. d. .dminl.lÍrçÁo dh.lâ r .1. vlncul.do.. R.lorc-.o à .llu.çâo do
.uJ.lto p..!lvo rc lmblto d. RFB . d. PGFN â.bnneâ inclu.lv. .. conlílbuhôot tocltl. p.rvlúr.
rl.i .lkÊ.i '.' . 'd' do púagÍ.lb únho d6.d. 11 dr L.lne 8.212. do 24 dojulho dà 1991

cERÍrDÀo NEGATTVa DE oÉBrros RELATrvos aos rRrauros FEoERÂs E À olvroa
rÃo

Côdldao
Émltid! à

com b... m Por[rh conjunl. RF8/PGFN n'1 751. dô 2t1OnO11.
9/1212019 <ho.. e d.l. dê 8la3ill.>

códlso

JD PRIMAVERA
66.702-00'l / Arapongas

comprovaçáo contribuinte
g0 dia6 apó8 dâta de cmi86âo

Fica reEcryado ao MunicÍpio o direlto de inacrcvcr e cobrar as dlvidas quc venham ô.r
apurgda8 em buscâe pogtcrlorea, aa8im como dÇ elêtuÊI ou rever lançamanto9 sobre fatos 9Êrado§
e Já ocorridoô.

Arapongas -

740519
SALVI. LOPES & CIA LTDA
82.478 140rc001-34
RUA GATURAMO, 'Í OO

u
PREFEIÍURA MUNICIPAL

OE ARAPOT{GAS
g..r.b.L Mlnlclprl d. alh.h§.t

o.?.ri.Dnb d. T ad. . fbc.{:.C..

lriltld. lLtrnh.drL ür lô4.úl .[:
7410212020

àô -rí..r . &bnlhlrl.d. .b.b ê.rtLa. a....r
m...F.tú.a..Frr,

n. oteao 'c{J&'

Cód. conbibuint....
Noma/Razáo Sociâl

oNPJ/CPF...........
Endcraço........... . .

Compl.mcnto........
Bairo........... . ... .. .

CEP lCided....... ...

Roqurrimcnto no....

Fin.lidâd6...............
Vdi&d...................

CERÍ|F|CO, que revendo os lançamento8 existentes para este contíibuinte, náo existem
débitoe municipais reÍerenteê aos cada6hoô mobiliário e imobiliário.

E504.4C83.E071.C8D4
lnv.lidríó ô.1ê docum6nlo

§,\)gà
.Jt

16/06/2020.

, 26 de Íevereiro de 2020

hltp /Adriros ruccitn hzrn(ln glrv br/sl,Í\',ços/crrtiüo/Cnd((,ryrurlJlnlur/limituceíi l9/17/zltlt)
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REPÚBLICA FEDERATIVA BRASIL
Jqízo dc Dircito dr Comrrcr d. Arapongâ! - Prr{rÁ

CERTIDÂO

ItÉtLtc,a aloat tnaDoli rt
!!Í ooo tiEa

cÁrrôrD 
^zãrtDo 

aasrca
,UIDÁDo IT I'I'pitErio ilollÍto cMrL D! x acr{llÍo ! óafoa t Piuaivo D! c^rlr/tNÍo!, Nrliorcôta t Tultt a 0A

col tê DlJo^o Pllloa

Av EplúoE P.l.or, I 145 B.rtu dor E.!.do. 53030.00, Joao P.e. FB
1.1 {6!)3244.5{04/ F.r (33) 324r-543'l

hllg//wE bdot .b. tul b.
Efl onor!O.2.v.doh.br rctbr

Jo Mrurl.lo B.rrorc d. Pltrüo Tavarai.
Cont*lot. Pa idot. DitttbúdoL
Dc4sltátlo Públtco . Avoltadot Judicial do
Comarca de Aralnngas, Estado do Paruní.
em pleno .*tcíclo. no hrfio do lcl, etc...
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rrcndqúo pedido vsrbül dc
prssoÀ intcÍessda qur, revcndo cm lcu CltÍôÍio, os livros dc ragiglÍos dc distribuiçôcs
dos llitos quc têm o scu curso pcrânlc o MM. Juizo d€ Direito desta Coma.câ de
Arapon8as. Esudo do Paraná, ncles (livrot), vcrificou Mg-.lg(!N§!ÀB t€nha sido
rcgislrada quslquêr distribuiçro de sçao de núurea clvel, Íamllia, comerciaL
criminal, ações oú execuções Jiscois da Uniào, Eslado ou Mruicípio ou gualquer
protesto contra alienação de áerJ. corIrs ô pessoa jürldica SÀLVI. LOPES E
Qf!.fp$. inscritr no CNPJ sob o n 82,478. t 4O/O0O I -I4.

.*r.ri.r CEnTIIICA MAls QtJE. ramMm VERIfICOU
NÃO CONSTAR ncnhrm Pedido de Falência, Concordata Preventiva ou
Recuptação de Empresc (iúicisl/.{ütFdiciâl) disüiblidos conlr. s pc8!o.júidic8
supraciEdg. BU§CA REFEnENTE AO8 ÚLTIMOS VINTT AtYO§..ft.r*r.trrtar.rriataaaaaÍ
r*.irrrir.aarHatttffarar.rr...raataaaraaaaÍirra.atataatartra

..... ?^t FI|S CTVIE fi.h*r.r....r
irhraraíaaaafir*lltr

rcom a Ílruly. dc qual{urr pÍuccdllncotoq av.rtu.lmant., ia Í.gi.t.rdo! iurto
to rltirm. do PROJUDI, contudo, rird. nlo folltlrlEcote r.gilhrdor, rta r

OECLÁRAçÀO DE SERVIÇO OE AUTENÍICAçÀO OIOITAL

o B.r vlrh.r A:.vado ó Mlr.nd. CÍ.lo.in Orhd do Pdn.l,o R.lrno cpÍ d. N...h.nb.. óubr. àuüv. ú CdrEnb.
l.brdlrô... Íúbl.r oom .ÍibulCl3 d..ú!iuc, r r.coih.o.rírm. ú CoNrc. d. Joaô P.r.{C.pt ldo E t do ô P.nlh.

oEcL FA ÉÉ ô. úvld.. llnr rL úrL qu., o ôce.nb .fr .turo róô!Íctdo lndrÉoírn .b .m dtu c&rco .b Allalê+,D
OtÍrrro! n. Õh,idr..q!aicr. lo|.ut,tE..lor d...ordo com.. L.dí4õ... iorô vle.ib.!

OECLÁFO .h.L qo, ,.n g.rndr rr...p.,atur. . .rsuÉ.!t lúddh. dr iôd6 o. .b. óúndoi .h. É.FcliÉ. r ho. ú Nôn.
. i.r.r6 ô E.r.ô ô P.nrb, . c!,r!idoti. o.,.r ô Ju.rií, .db! o Poúmnio @JPB M ooiiolr, ôlrúmnó.
hs.!aô (r. úi qadcp .m hdo. d .b. noiorara. ód.nrb, ...rm .rh &ló OtgtLl .b Él}.E qao ÉLrdkrl @ntam un
cód[D UõEo (por .r.mplo s.lc !í,ri.t a!crrra&r[, . d..{ lEm 6ú .!b.!c.!rô proc.sú p.h nou s.Móü. Fd.
r.r coiÍrnrd . w.lllc.d. bnb. v.2.. qu.nto lor n.c.úa o .hvÚ. do .lb !h Iribun.l ú Juír9t do E t do d. PÍ.|b., ..d.o9o
htF //côhtdon. tpb lu. b.h.bdertl
a .uniictao dgr.l ôdoclmn6 lü prM ô qb, h. d.ta. hoó .h q..a Íor n.lts ó, ..hp|.- aAlvl lotal. Ct
!ÍD . f nhh. por.. ô oh do.umôib ôon .r m.!m.r o.trcbí.lic.. qs íotrm ,.podJ:ld.r n. êór. .ubndc.d, xnó d.
.hptuí aalvl, lolla . ct. lÍo^ . Lal . ô.p.n..brld.ú, únior r .roru.lw, F.r. rdon.rd.d. do dôoumib .Fr...ôndo . ..r.

E..E OECL tuÇrlo br.htdr.h GtrDZra' lr:Úít lt.r b..rl.r,nó. ô úbm d. lutnoctllo drbr!b c.óÉ 
^t 

ra<r,
B.tb. d..coíúo .on o An 11 1e. n.l§ l'. , .5 MP 2ã10/200! coru bn$am, o rloo!ôlnb d.ióni.! .ú.nt{do
conbndo o C.n c.ó Ogltl dó lrluhr do c..tônô A:.v,ado B..iô., pôd.ú rd rclbit do d Énm.in . .n'?,.u ! LVl, Llll .
cr Ll!Á . lt oe .o c.nô,b p.b .nd.Eío d. .-Dll .ut.nb.údMdob.rbr iot !.
P.É lnbnnr!ô* r. ó.nh.d.r órr. .to, *.s o .rb r,!'islltrLtu tÀr ôzcr-qd lÊ. r.ó r:lt, . lilbm o cddlE d. ôdr!ÀL

cóú!. .|. comulb.Lrb O..h aao:i4ú,01t

A.o@r.d6!D.orrr.ílo..nradlpôôrrl.nnaro.it.iaoloiúrl,ll'lt:r!rllâ!..h..ll
rêórllí. à À{bàtL*ao Usbl; a,láa0!0220 ! 3t 1020896nrt thl.lé.. v!.àr.rr L.i Ê.d.r nr 8.93584, L.r F.ótr] n. i0.'l1,,/2002 M.drú Frcvióó.. nr 2200/2001 L.l F.d.trl nr
t3 106/2015. Lo E.ndd i'! r21n@q L.rE.ldurn! r0 r322013. Prwrtunb coJ N'003/2014

o ôh.ldo a {Íd.ô óou L
cliavt Dbn t

0o0o6b t d73!td9aÍ057n6et 6à.o5úaÍ.úb5l6t2'oaô.ôâ.ó€o7íÍ?a7552075525<lr6d363rrl2c7r3.5i.0€bl3o3.66ar3a60.t
.alL'kdbl065.ôc.7241d97.37.60102...bL7í,{2b.sbs
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^alvloo 
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TII|OADO tf, lala

tllKrto iÉot!Íio cívt! 0t ta§crf,ltto ! ôa[ot t ain^tlvo ot c^!^ttr{toa, rxltiorçôlr ! tírÍ!LÁ3 ocol rc DC Jolo Prllo^
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[*-J
!1'aalll

Gov.mo do E.r.dô do Pâr.nó
s..ràlÍi. d. Mkó . P.q6nr Er'pr.E
J@l! CoN,cbl do E Ldo d', P.noá

fr!.!rd ))Íd.,1 !I

Av Epúc o P...o., 1 145 8.lh ó. Ert do. 5603r{0, ,roao P.úo. PB
1.1 {63)l2t4.5aoa / F.r (83) !24!.6116r

hll, //trúw .:Md.batloi .olbr
E.@il oônoCeób..ro. @rhr

cERTIDÃo SIMPLIFIcADA

Shloma N.clonâl dc R.glriro dc Ehpr.laÊ Morc.ntb. §lNREtl

lr&l]rr^tt'uúdiíÚíFdtÀl
(e)

Ru. OAÍURÁMO, Nr ilro. J^RD M FÀIMAVÉRÀ . 

^r.p.A.!PR 
- CEP a6702@

rniilffiillilritr
rÉ rDRo M ncoa i Ya4iGc^r^

002 / 061 . collsolroAçÁo oÉ

OECLARÂçÀO OE SERVIçO O€ A1 TEMTICÂçAO OIOIÍAL

o B.r. Vllb.r Â..va.h ó. Mlflhd. C.vrlc.nll, Ollci.l tb P h.rfo R.shlro CMI ú ||r.rtuib. . óbito. . P,trlirc * C...h..br
rnr.dço.. . Trrbh. 6h .!b{roao d..ut nrk.r. trconhe.r nlÚ ô c6mr4 ô Joao P..d C.y'd do Ed.ó ó P.nrb.,

OECLAFA p.n or úvr.br Ín. d. dk.tu qq. ô do.ufi.ito . .h.ro lôilltdtlo hd[idullDnb .m qd, a'diga d. Aet ntlátaó
ObL/,ou i. 6L,iü rtqai.l., Ll .!Lntlo.dô. Ô rc.fô côm .. L.Cl.a9ó.. . no.m. vl!.ni.rr.

OECI^FO .ild. qD. p.ó am^!. t ^.p.rr.c. 
. r.íu..iç. ,ú,1d.. ô bdo. o. .br oí!.rlo. ó. r.!..Wo. .rúíq ú l,lotÚ

. F.li.nfi do Ê.L110 d. Prr.lb., . C!ra!.rkr.. c.Éld. Jr/.ttç. ..hoo ô PBlin õb COJPE M m3201a d.t mh.nó .
li..tao d. úm ôódiío .m tôdo. õ. .loÊ notori.l. . r!irt.E, .r.lm ô.d. A.lô dCinl d. FL.lE taô &n judlol.l BrÁam um
.ód!o úni.o (poÍ .r.mplo' !.ao Orrit À /Uorrral.fr, . órt h.m. c.d. .uLntLrgao p@.r..d. p.l, .ú S.Mni. poú
..Í @nnnrd. . rótL.d. t it . r:.! qu.nb b. 

^x.úarrô 
.trvar d. .n .b tnô{ml Ô Ju.üç, ô E.tÍb .L P.r.lt , .rôtrço

hüpJtorr'ridom qrô |s ô.r..5{lclt l/

A.ut ndo.çao dlctrrl& docum.õio i.z prov. d. qu. i. úL . hoó .m qu..l. LlG.lE ú . .mpG.r allvl,lO a. cA
lÍD " I Úh. tô.r d. uh d.cum.íb êôh .. turn.. c.,rh.rrto.. ql. rbóh ,.pôd!rd.! n. cóÀ. ü!nic.d.. úiô Ó
.hpr- lAlW loLa. cL úO .r. r$oir.bld.<a. úàr....rctuôm, !.r. donoôd. ô.iocutunb.súbdo...r.

Elb DEOúRÂçÃO br .hnú .m l!l!!/rota l!:i!:,, lhon lci0 !r,rú. ó rrlbfrr d. .uinrlc!?ao dEirl ô C.ú.ro §.!ado
B.úr, d. *.rlô.oh o ad lt, re. x6 $li rt. 2t.j. MP ?100/2001, com r.hÚh, o documnb .l.tô.roo .ul.núró
conbhó o C.,trcÍro Olcúr .b üluhr ô C.üno Árttaó 8 .b.. pod.d -. Ell.r,.b dlnt m^b . .mÉ.r aA!U, loaL .
ca liDA . - o! e c.,üâ.b Flo MÔnço Ô .fl .lbmÉo.àwúb.cbr mt hr

P.l' hlomlçõ.. h.b d.brh.ú. d..b.t1,.c..r. o.ib rno! //Júdtrúirarlv"íiúbâçtus úrbr. rnlbrm o cadho d. corurtt

c.dlr. d. C!ôút .L.b O..l.r.aL: !'lrl3.oâ

Aoomult. d..t D..lri.9lo..nra dbponÍvrr.h noe.t rú lrLrrarl la:ll:ll lho,.lBú
EódlroaA'rtú.aac Dlràlrr4al2032011a507oaaa.1.r.c.bÔ.. l4rirr: Ltr F.n d r' ê 9!rra L.r F.úar i. ro {06/2002, lLrrr! PEúún d 22í012001, h F.d.úr .'
l3r05/2016,L.rEldu.lnr6721/200ô,LdEnido.lh.101322013.PDvltu.l.COJN'00J2014

o d.rldó a v.rLó. dô! ia

cx w t tott t

l0006b1d73akB4h57r26glh5bc05b45l5dd..3054.t6a25s0ll!gogê.drft,ed1.ú110752úSd7d7471c2.i5.30103.16ô143a60.4.
aat4cdblú5.!d*30!ab.b.23lc5ts7.U52rc.b7566

§
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lcP
õ#r;f H

E.t. c.nbáô íor .ndrd. abh.r]E,@nb ú i2Àr3r'1020, a. r 1:13:32 íhorarkr d. B.rrrr.).
S. lmp,lq v.dÍÉr .u .uloohldrd. no hlts.rrú.rpt..t*lr.rr.e.v hr. @h o údE! OIaJNZúã.

Í:À,
€D.{

COMERCE' OE ARÍIOOS MÊOICO§ ORÍOPÉDICOA, X|oIEIIE PE§BCIAL, ROUPÂ6 E ACE63ÔRloê PARA UAO PROíBA|oNAT E DE
LIMPEZA E OE6INFECÇÁO, MôVEE ÉM O€RA!. COMÊRCIO VAREJ'ETA OÊ
oool]roLóorco E oE L 6oR^TóR ro (ó7ts{/ss) POR MEIO OE VAREJO E

Âl ir2.000,00 {qtJ.ú'r. . úi 6í ô.al

Rl 42.000.00 (quo6ílô . ôb hll 6.L)

hllps //auldigità l.âzvedobastos.not. brlhomri/comproumtv4484 I 203 20 I I 45070 sÍtN l1IO3/2OZÍ)
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CENTIDÃO IÍEOÀÍIVÀ DE DÉBTTOS TRÀBÀLIII§TÀS---

Nome, SALVI, LoPES Â CIÀ. I,TDA (MÀTRiZ ll FILIÀ]S)
CNPJ,82.478. 0001-14
cêrtidão ozo
Expêdi 23 /O 4 / 202A t 77 tOL,a7

0 (cêrlto . oltêntâ) d1as, conEâdos dà dât.va l idadê L9/70/2020 -
êdi.Ção.

cêrEiÍicâ-s vr, Lota6 r crÀ. LrDÀ (ÍÀtarz ! arrJrÀra),
iÍrBcriEô(a) no CNPLI Êob o nô a2,a73.Lao,/ooo1-!a, tllo q<rlqgTÀ do Banco
Naclonal dê Dêvêdo!ês Trabalhlsta..
c€rEid:lo êmltida com ba!ê no .rt. 642-À da Consolidàçio ilà. Lêir do
tlaba1ho, acrêscênlado pêIa Lai À' 12.440, dê 7 dê Julho dê 2011, ê

na RêBoIuÇão ÀdninisEr.tlvâ n' L47o/2ol]- do Trlbunal supêrlo! do
Trabalhô, dô 24 dê âgo.to dâ 2011.
oÉ dedos conslalrtêã dêÉta Cêrt.1dâo Éãô dê !e tpôr16âb l11dâdê doB
Trl.bur!â16 do Trebâ1ho ê cstão âEuallzadoã atÉ 2 (dolé) d1âô
anteriores à data da Êuà expedi.Çâo,
No câBo dê pêe.oâ Jurídicà, a certid:to ateste â cmp!êsâ em !êIâção
â todos o, !êus . r tabe Lêcinêntor, à98nc1à! ou filiàl!.
À ecêitagão dêÉta cêrtldão condl,clotla-s. à vêtlllceçãô dê aue
aut€ntlcidedê üo portal do TrlbuÀa1 supêrior do TrabÀ1ho nr
Intêrn!! (http r //www. t.ts. j uá , br ) ,

cêrt idÀo êmi!1da gr.tuitÀhcnEê.

ÍntonríÀçlo n(Don'rÀ BB
Do Banêo Nâcional de Dêvêdores TrÀbalhiEtaÊ con6!âm oE dadôg
n.cêsEárioB à id6nrlÍicâção dàr pê!.oa! nàtutaig € jurÍdicàc
inâdllnplêntêB pêranEê aJusriqa do Ttàbalho quento às obrlgaçõêE
êslabeIêcidas êrn.êntsênçà condênatótla lran6iladâ êm Julgado ou êm

acordôs judiciâiÊ lrâbà1hiÉta., incluaivê no conc.rnêntê ao6
!eco1h1mênLoa prêvidêrlc1árioÉ, a honorárioE, a cu6tea, a
êmo1umênlo6 ou a rêcolhllíêtrtoÉ dctêrhlnedos ê$ 1.1; ou dêcorrêntêE
de cxecuÇão de .coldos filmados pelan!ê o flinisrério Púb1ico do
Trabâ1ho ou colniu6â0 dê concilleÇeo Prévie,

I

g,\'l,
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LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0001-S lE: 907714@00
RUA: CÂCAUEIRO, N. 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCÁLIPTOS

FAZENDA RrO GRÂNDE -TARANÁ CEP: 83.820-497 ÍEL (41) 9 999+2í6
E-MAIL light.distribuidora@tería.com.br / licita.light@Smail.com

PROPOSTA DE PREçOS

À: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA úRBARA
PREGÃO ETETRÔNICO N9 7I2O2O
DATA DA ABERTURA 0610512020

A EMPnESÀ VEü 
^ri 

VES OESÍ DECrÁnÁR: ESrÂi D€ ACORm € OEraIf COi, rOO S ÀS EOGETCTÀS E nPUT DAt EI»TAr E SErrS 
^XqOS,ÂPREs€mÂllDO i{O§SA PiOpOSTÀ DE PREçOS COÍ{'ORME AAÀXO:

13?0

D DOS DÂ ETiPnESA:

IIGT}I üST IUIDORA EIREU

C PI: 29.&A.rúlmr,-54
RUÂ: RUÀ CÁCIUEIRO, 144 - LOü 5

tÂZEl{O nl() GnÂI{DE - Pi GP:&}32'r{20

€+tA!L: lkfta.llghiér8Ín ll.coÍn / ligtúdirtribuldorártcrrá.co.n.br

D DOS r^llcÁRlos:

B CO ÍTÂÚ - ÂGÊriCtA: 29a7 -C|C8/65'2

VAUOÂDE DA PROPOSTA: 90 OIAS

PRAZO DE EI'ITREGA: Conformê edit!lê seus enetos.

VALIDADÊ DOS PRODUTOS: ConÍoÍmê edital e sêus anexoi.

CONDçÃO OE PAGAMET{TO: Conforme edital e seusanexos.

Declaramos ainda que, estamos de plênoecordo com todas as condições estâb€hcidas no êdital ê sêus enexo§.

DeclâÍamos, que estaÍnos enquadrâdos no rê8ime de tributaÉo de microempÍesâ e empíêsa de pequêno pone.

/,-§ê vêncêdora, ne qualidade dê repíesêntante lêgal, assine.á â Atâ de Regiíro de Preçot oS(a). EUSAIÍGELÂ AUGUÍO RODRIGUEs,

,ortador(a) doCPF/MF ns CPF 056.374.809-58

Nos pÍeços estão incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao p.esente obieto,
inclusive todos os trabalhistas, encargos sociais, previdenciáriot securitários e tributários, ou quaisquer outÍos custos decoíÍentes

ou quê venham a ser devidos em razão do obieto deste Edital.

Fazenda Rio Grande/PR, 06 de maio 2020.

t/"--J),hL
LIGÍH DISÍRIBUIDORA EIRETI

CNP.I: 29.829.415/0001-g

I.I6TH DISIRIBUIDOflA IIRETI
CNPJ: 29.829.4 t 5/OOO,t -s/r

tE:907.74400-00

,,,Ir'r"ri;.#:ffi jíJ-',.?fl ::.,,

LIGTH OISTRIEUIDORA EIRELI

CNPI: 29.829.415/0001-g lE: 9077440G00

59 UN]D HIPERPTUS R§ 3,lu) RS 2-61a,00
D6..tdduEôt p.ã @inh. cômp6lCo: tâú.il !.t . .ult to d. eíio, co.djent6, á.u c
fr.elid.. Ehh.h3ch 5@ nil.

,|
UI{ID Esp.Edq d. É, mt ,Êl p.D d. .Éíe, ebo êh md.iE r,. 

'lo 
m ]LST'R RS21,95 i6153,65

UN]D Ux.iô @o p.d.l3O lit.or. Em roliprcpll.no. N. @.bEno À3 3s,as R51.1169,85

lta 235 UN0
tm .,. r5p. om @no lM d. !.gur,rç., 6haiú.do ff Bp., onB. - (,orÍD, .ofi
cÍülo dô iE nlo m.t úl iâ .!ilão p.h.r, dêdos ê c.v. do poLi.r, .oh ídmto d. d@
dêd6, .Étur. .m ,Éibn, @rn ,!.h6 (h 7 m.

RS 7,9O RS 1356,50

i416,65 R9 399,60181
s.co ,lásti! p.r. .íÜ.li.rn, ..p.dd.dê p€a 5t& Ír.diíÉô :to r {O cn Rolo .!.n 5@

'7<§.' \id pÉíto p.d lirc 15liEot pcto.r.200 eso,o1/

DÂDoS REPflE ETTÂI'TE

EUSAXGEI.A AUGUSTO RODNrcUEs

PioPntEr^fla
RU^: REPUBUCÂ mMnrÂ À 541

CEITRO 4ltHÀS +R - CEP: &1,8ã1.497

IE]fFOÍ{E: 41 - 9994.496

PROPOSTA DE PiEçOS

qID tNo EairçÂo RS Ul{Ír. Ú TOIÀI

/ iJ6s§,50'vÁl,oRrol toÁ PRoF6ÍÀ_

lM[ qúrár6 ! sc..!.rt ! doisE à ê..§ânâ ! sêí. Càriâlsl
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I,IOIH I}I§THBIilDONÀ HMU
CNPJ: 29.829.41 5/0001-í - IE 90774á,N.{o

Rua Cacaueiro, 111 - laja 05 - Bairro Eucaliptos - Fuenda Rio Grqde - PR
Email - lighl.distribúdora@tsrra"com.br

Pelo presenre instrumento particular Razão Social LIGTS DISTRIBUINRÀ

EIRELI, inscrita no CCrC/CNPJ no 29.E29.415/frDl-54 e ínscrigão Estadual sob o n"

9077i1400-00 estabelecida na cidade de Fazenda Rio Gnnde - Paranô com su s* m Rua

Cacaueiro, l,t4 - Loja 5 - Baino EucaliÉos - Fazenda Rio Grande - Paraná - Cep: t3.82G497,

com s€u contrato social devidsmente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO

PARANA, nesle ato por seu

seu bastantc praurador o

casado, portador da Cédula

no frnal nomeado e assinado nomeia e constiali

Representanrc comercial, brasileiro.S

del 550-0 expedida pela SSP-PR, inscrito

no CPF sob o no 029.515.029-74, rcsidente e domiciliado na cidrdc d€ Sào José fu Pinhais -
PR, na Rua Euzebio Fcrreira dc Paula no 149, CEP 80.&t370, m qusl cürfÊtc pod€i€E

espocíficos para requeÍer ceÍtidões qarivrs & quaisquer esÉbs tros órgâos prblios,

federais, esteduais, mrmicipais c enti.lodes civis, represcatar a outotBrsle lc liciqões &
quaisquer modalidades a serern rcalizadas Fhs orCãos Éblicos 6deraia estadueiq munbipais

e entidad€s civiq podendo p8ra tsnto o dito preurador ÍEtirâr Editais ds qüalqEr modalidade

de licitação, apÍesênar docümcot ção pqrâ habilitaçáo e cÍ€dÊncieento oâs lici4õ€§, âssinsÍ

propostas trlrnicas e comerciais assinar decbaçõos, psÍticipaÍ das scssões públicss de

habilitlçâo e julgameoto, assinar pedidos, assinatuÍa de afe§ tssirEÍ corltrrlo csn E

administração públicr. aprcseatar lances em Pregõcs Prasancieis e Ele,tônicos" manifcsÉar

intenção de rêcuÍsos nos procedinrentos licitatórios, A pÍesate pírctrâçIo scú válida por 12

(doze) mescs.

EDSON DTETRI

Fazenda Rio Grrnde, 0l de março de 2020.

AUGUSTO
CPF:056.374 5E

Proprietiria

PROCURACÀO PARTICULAR
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REPÚBUCA FEOERAIIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÔRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EÍ í88E

PRTARO REGISTRO CML DE i{ASCITEI{TO E ÓBÍÍOS E PRTVATIVO DE CASATEI'TGS, I'íIEROICÔES E YUTELAS DA COIARCA DE
JOÂO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. '11,15 BaiÍÍo do6 Estado6 580«H0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-go{ / Fax: (53') 324+*U

httsrlv,uw.azevedobastos.not.br
E-rnail : carlorio@8zevêdobastos.nol.br

CHAVE DIGITAL
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DECI.ARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENNCAÇÃO DIGITAL

oBel.vâlberAzevêdodeMiÍaÍdacavalcarÍi,ofcialdoPÍiÍneiroRego*",
Tutelas com atribuiçáo de aúeííicar e reconhecer firÍms da CoÍnarca ê João Pessoa Capital do Estado da Paralba, ern üÍtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidcr fins de direito que, o doqÍÍÉnlo ern ânexo idenüfcado indMdualrnerb err\ cad,a @ilo & Artehtkaçáo Dild' oú na
reíerila sequência. Íd autenücadG dê a@Ído coín as Legislaçóes e normas vigeÍnesr.

â OECI-ÁRO ainda que, para gaÍantiÍ transpaéncia e s€gurarEa juíldica de todos os atos oriuÍrdos dos respedi\ros serviços de Notas e Registros do
Estado da ParaÍba, a CorÍeg€doria Ge.alde Jusüça editou o PÍoüÍiento CGJPB 

^l" 
00312014. debíminando a inserçáo de um ódigo em todos o§

atos notoriais e registrais, assim, csda Selo Digital de Fiscalizaçáo ExtÍajudicial contém um ódigo único (por exemplo: Selo Wid: ÀBClB/r,
XíE) e dessa íorÍna, cada aúedicação pÍocessâda pelâ nos.3â Serveríia pode ser confrr€da e rreÍificada tantas lezes quanúo íoí necessá,io
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endeÍêço hth/coíÍegedona.tjpbjus.br/selcdigitâU

A adenticaçào digilal do docurneÍto faz prova d€ que, na data e hora em que ela Íoi rêálizada, a oÍpíesa LIGÍH ÍrlSTRlBulmRA EIRELI Ínha
posse de um doqJÍnento com as ÍyEsmas caracteÍlsticas que bram Epíoduzidas na ópi8 aúeflticada, seído da eÍÍrpcsa LIGTH
DISTRIBUIDORA EIRELI a respoírsaul lade, úrúc8 e exdusiva, pela iloneidade do doq]IÍreíto apresentado a eate Carlório.

Esta DECIARÂÇÃO íoiemitila em ííO/U2On í5:í5:17 (ho6loca0 stavés do sistema de autenlicáçâo digitrldo CaítôÍio Azevêdo Baslos, de
acordo com o Art. l'. 1e e leus §§ 1'e 29 da MP 22«y2001, como também, o do{uírEÍrto ele6r{co auGÍíicado conteÍÉo o CeÍtific€do Digital do
tit laÍ do Cartôrio Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diretamênte a empÍ6a LIGTH DISTRIBUIDORA EREU ou 80 CaÍtóÍio pelo eÍxleÍeço de
e.mail autentica@azevedobasto§.not.bÍ

PaÍa iníorma@s mais detalhadas deste ato, acess€ o site E$s:lauÍIig!!êl3zeyglg!êst9s.lgl,E e inÍoÍÍne o Cddigo e Coosu,b e*a
DeclançÁo.

Código dê Consuht do6t Doclar.Éo: 1502157

A coÍrsulta desta DedarâÉo estará disponh/el em nosso süe até íí(r42lr2í l5:0lr:/|ll (hoE loca0.

tcódigo de Auteúlc!Éo DlgttâL 880515O120í 50,3 í 083ôí
'Legbl{É€E Vlgplrb: Lei Federal rf 8.93í94. Lei Federal no 10.4062002, Medk a PÍovisóría n" 22Wt2ú1, Lei Federal Íf 13.10í20'15, Lei
Estadual rP 8.72112008, Lei Estadual no 't0.132013 ê ProürÍÉmo CGJ N' 003f2014.

O reÍeriro é veídade, dou Íé.
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REPÚBUCA FEDERAIIVA DO BRÂSIL
ESTADO DA PARÂIBA

CARTÓR|O AZEVÊDO BASTOS
FUI{DADO EX í888

PRIIEIRO REGISTRO CML DE }'ASCIIENTO E ÓB1TOS E PRryAIVO DE CA§AIEIITOS, Ii{TERdçÕES E TUTELAS DA COIARCA DE
JOÂO PESSOA

OECLARAçÃO DE SERMÇO DE AUTENTICAçÃO DTGITAL

O Bel. válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Ciül de NasciÍnentos e Ôbitos e Privstivo de Casamentos, lnterdiçóes e
Túelas com atribuiÉo de aúenticâr e re@nhecer frmas da CornaÍca de Joáo Pessoa Capital do Estado da PaEíba, em úrtude de Lei, etc...

DECLARA para os deüdos fns de diíeito que. o doqJÍrento em anexo identifcado indiüdualmente em cada 6&10 & Autenüc4b Dtulitell ou na
reíeÍida sêquéncia. foi autenticados de acoído com as Legisla@s e noímas vigentes'.

^ DECLARO ainAa que, para gaÍantrr transparêhcia e segurança jurídica de todos os atos oriuíúos dos respe.Íivos s€rviços de Notas e Registros do
Estado dâ Paraíba, a Conegedoria Gêral de Justiçâ editou o Proúrnento CGJPB M 003/20'Í4, determinando a inserçáo de um código em todos o§
atos noto.iais e Íegistrais. assim. cada Selo Digilal de FiscalhaÉo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Sero Digirrrj ABC1231ti
XrIz) e dessa foÍma, câda autenticáÉo procêssada pela nossa SeNerdia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quado Íor nêcessário
alravês do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, ende.eço http://coregêdoria.tjpbjus.br,/sêlcdigíau

A adênticáçáo digital do docurnento Íaz prova de que, na data e hora em quê êla Íoi realizada, a empresa LIGTH DISTRIEUIDORA EIREU tinha
posse de um documento com as Ínesmas caracteristicas que foram repÍoduzidas na cópia aúer icada, sêndo da empresa LIGTH
DISTRIBUIDORA EIRELI a responsabilidade, única e erdusiva, pela ironeilade do doorrnento aprêsenlado a este CaÍtôÍio.

Esta DECIJARTAçÁO foi emilida em íí(XJ2O20 í5:02:37 (ho.! locrl) atÍavés do sistema de autenücaÉo digital do CaÍtório Azerfio Baslos, de
acoído com o AÍt. 10. 10o e seus §§ 1o e ? da MP 22002001, como também. o documento elefónico autenücado coírteido o Cedmcado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretarn€nte a emprêsa LIGTH DISTRIBUIDORA ÊlRELl ou ao CaÍtório pelo endereço de
ê.ÍÍtâil aúentica@azet edobastos.not.bÍ

Para iníormaçôes mais ddalhadas (bstê ato, acêss€ o site Ilms/AUÍllgÀalêZeyg&D3s!9§4qll[ e inbÍme o Wilo * Cqtsulta &*a
Decla@ào.

Códlgo do Cor|sultr doltr Docbraçtoi 150't918

A consulta êsta DedaraÉo estaÍá disponlvel em nosso site até I í0{12021 11.a2i31 (hora bcrl).

'Códlgo do AutontlcâÉo Dlgltal: 88051504201141180515-1

'Logl!bçó6 \rrgente€: Lei Federal no 8.935i"9,a, Lei Federal n' 10./rc6/2m2, Mediia Provisó.h n' 22çnÍ2|fr1, Lei Federal n' 13.'10512015, Lei
Estadual no 8.72112(|08, Lei Estaduat n í0.t32013 e PÍoüÍneÍúo CGJ N.003/20't.t.

O reíerido é verdade, dou fé

CHAVE DIGITAL
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Av. Epitácio Pessoa, lr,[5 Baino dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 32,14-5404 / Fax (83) 324+t184

hlF J^^.w$r.azevedobastos.nol.br
E-mail: cartoÍio@azerredobastos.not-br
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LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415 /O@L-54 lE: 9077 440o'ü
RUA: CACAUEIRO, N9 1II4 - LOJA 5 - BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE -PARANÁ
CEP: 83.820497 TEL: (41) 3033-69{1 E-mail: ligth.distribuidora@terra.com.br

ANEXO 04

DECTARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELEIRÔNICO NO 7 /2020

Decloromos poro os fins de direito, no quolidode de Proponente do
procedimento licitotório, sob o modolidode de Pregôo Elelrônico N.o

712020, instourodo por este município, que nõo eslomos impedidos de
licitor ou controtor com o Adminislroçôo Público, em quolquer de suos
esferos.

Por ser expressõo do verdode, Íirmomos o presente

Fozendo Rio Gronde. em 0ó de moio de 2020.

{J,,.- -\ ^i/á
EDSON DIEIRICH

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÁO

R.G. 7.ór 7.550-0
cPF 029 .st 5.029-7 4

I.IGTll t)ISIRIBlJIDORA TIRTI.I

CNPJ: 29.829.415/0001-54
rE:907.74400-00

Rua Cacauêiro, 144 LOJA05
( tP: 83820.19i ' f0lrndo Rio Gronde'PR

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRETI

CN PJ : 29.829.415/0001-54 lE: 9077 440ÍJ.OO

RUA: CACAUEIRO, N9 1IT4 - LOJA 5 - BAIRRO EUCALIPTOS . FAZENDA RIO GRAruOT -PNNAIÁ
CEP: 83.81 2O497 TEt: (41) 3033-69{1





13 ?$LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415 /0oOL-54 lE: 90774400{0
RUA: CACAUEIRO, Ne 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE -PARANÁ
CEP: 83.820497 TEL: (41) 3033-69{1 E-mail: ligth.distribuidora@terra.com.br

ANEXO 05

PREGÃO ELEIRÔNICO NO 7I2O2O

Fozendo Rio Gronde, em 0ó de moio de 2020.

ÇLt*g';t.-<
EDSON DIETRICH

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO

R.G. 7.ór 7.550{
cPF 029.51 5.029-7 4

TIGTH DISIRIBUIllORA TIRTI.I

CNPJ: 29.829.4'1510001-54
lE:907 7tt400-00

Rua Cacau6iío. 144 LOJA05
(tP: 63E2Gl9 7 ' fozrndo lio Grondr 'l I

LI6TH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0ü)L-54 lEi 9077 4ffiü
RUA: CACÂUEIRO, N9 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCATIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE -+ARANÁ

CEP:83.812M97 TEL: (41) 3033{9{1

DECTARAÇÃO DE INEXSIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empreso LIGIH DISTRIBUIDORA ElREtl, pessoo jur'rdico de direilo privodo,

inscrito no CNPJ sob o no 29.829.41510OO'l-54, inscriçõo esloduol

9O7.74/oO-0o, com sede no ruo: Cocoueiro, 144, CEP 8§20-497, no

cidode de Fozendo Rio Gronde - PR, , decloro, sob os penos do Lei, que

oté o presente doto inexistem fotos impedilivos poro suo hobilitoçõo no

presente processo ciente do obrigoloriedode de decloror ocoÍrêncios

posteriores.
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LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0001-54 lE: 9077 440f,fi
RUA: CACAUEIRO, Ne 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE -PARANÁ
CEP: 83.820497 TEL: (41) 3033-69{1 E-mail: ligth.distribuidora@terra.com.br

ANEXO 06

DECLARAçÂO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

A Empreso IIGIH DISIRIBUIDORA ElRELl, pessoo jurídico de direito privodo,

inscrito no CNPJ sob o no 29.829.4151ON1-54, inscriçôo esloduql

cidode de Fozendo Rio Gronde - PR, Decloro que nõo possuímos, em

nosso Quodro de Pessoql, empregodos menores de '18 (dezoito) onos em

trobolho noturno, perigoso ou insolubre e em quolquer trobolho, menores

de ló (dezesseis) onos, solvo no condiçôo de oprendiz, o portir de 14

(quotoze) onos. em observôncio à Lei Federol no 9854, de 27.10.99, que

oltero o Lei no 8óóó193.

Fozendo Rio Gronde, em 0ó de moio de 2020.

d--j^A*<
EDSON DIETRICH

REPRESENTANTE POR PROCURAçÃO
R.G.7.ó17.550{

cPF o2e 5 5 o't::lli?l'$j;:iii$::I;.

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/m01-54 lE: 90774400{0
RUA: CACAUEIRO, Ne 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA nto GmloE -pamruÁ

CEP:83.8/2M97 TEL: (41) 3033-69{1

pnecÃo elnnôNrco No 7 /2020





1J 78LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0OOL-54 lE: 9077 44OOü
RUA: CACAUEIRO, N9 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE -PARANÁ
CEP: 83.820497 TEL: (41) 3033-69{1 E-mail: ligth.distribuidora@terra.com.br

ANEXO 07

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO N' 7 I2O2O

A Empreso LIGIH DISTRIBUIDORA ElRELI, pessoo jurídico de direito privodo,

inscrilo no CNPJ sob o no 29.829.4151@01 -54, por intermédio de seu

represenlonte legol Sr Edson Dielrich, portodor (o) do Corteiro de

ldentidode n" 7.ó17.550-0 e do CPF n" 029.515.029-74, DECLARA, poro

efeito de porticipoçõo no processo licitotório PREGÃO ETETRÔNICO N'

7 /2020, que nõo montém em seu quodro societório sócios ou funcionórios

que sejom servidores ou ogentes políticos do Município de Novo Sonto

Bórboro, bem como nôo possui proprietório ou sócio que sejo cônjuge,

componheiro ou porenle em linho reto, coloterol ou por ofinidode, oté o

terceiro grou reto e coloterol, e por ofinidode, oté o segundo grou, de

ogente polílico do Município de Novo Sonto Bórboro.

Fozendo Rio Gronde, em 0ó de moio de 2020.

Uú..-);.h-(
EDSON DIEÍRICH

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÂO

R.G. 7.ót 7.550-0
cPF 029.515.029-74

.:il*$iiilirffi:'il,

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0ffi1-54 lE: 90774«D{X)
RUA: CI{CAUEIRO, Ns 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE -PARANÁ

CEP : 83.8/20-497 TEL: (41) 3033-69{1





tr 379LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415 /OOOL-S4 lE: 9077rt4OO{O
RUA: CACAUEIRO, Ne 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE -PARANÁ
CEP:83.820-497 TEL: (41) 3033-69-01 E-mail: ligth.distribuidora@terra.com.br

ANEXO 08 -
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRTBUTAçÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELEIRÔNICO N" 7 /2020

Fozendo Rio Gronde, em 0ó de moio de 2020.

td,,---.-.
EDSON DIEÍRICH

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÂO

R.G. 7.ór 7.550{
cPF 029.515.029-74

-:;i:'i:iiii,"iir*l$;"

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0001-54 lE: 90774400{0
RUA: CACAUEIRO, Ne 144 - LOJA 5 - BAIRRO EUCÂLIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE -PARANÁ

cEP: 83.8120497 TEL: (41) 3033-69{1

Decloromos poro os efeitos do disposto no Lei Complementor no '123, de

14 de dezembro de 200ó, que o Empreso IIGIH DISTRIBUIDORA ElREtl,

pessoo jurídico de direito privodo. inscrito no CNPJ sob o no

29.829.415/OO0l-54, esto enquodrodo no cotegorio (Pequeno Porte ou

Microempreso), bem como nõo estó incluído nos hipóteses do §4" do ort.

3o do Lei Complementor no l23. de l4 de dezembro de 200ó.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.021435723-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.829.41 5/000í -í
Nome: LIGTH DISTRIBUIDORA eitreU ./-

Ressalvado o direito da Fazenda Públicâ 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 confibuinte acima identificâdo,
nesta data.

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

Válida imento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternêt
www.fazenda.pr.gov. br
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MINISTÉR|O DA FAZENDA
Secretaria da Rêcêita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉETos REIâTtvos AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍUDA ANVA
o»rt(^o

Nome: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI /
CNPJ: 29.829.41ím0í€{

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado quê viêrem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relalivas a créditos tributáÍios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriÉes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íliais e, no caso de ente federalivo, para
todos os órgâos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. ReÍerê'se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contíbuiÉes sociais previstas
nas alíneas'a'a 'd'do paÉgrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 't991.

A aceitaÉo dêsta ceÍtidáo está condicionada à verificaÉo de sua aulenticidade na lnternet, nos
endereços <http bÊ ou <http://www.pgfn.govbÊ

itidâ com base na PoÍtaria Conjunta RFB/PGFN n' 1.751, dezl1,nx4
às 16:46:40 do 06104n020 <hoÍa e data de Brasília>

Válida 03t10t2020
Codigo controle F410.CBí).5CFF.5E5F
Qualquer nda invalidará este documento.

1t1
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Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Oala: Ml05n02O

Número

5158

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razáo Social

LIGHTDISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 298294150001í

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscriçáo
abaixo caracterizada.

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

lnscriÉo

Contribuinte: 1691 16 - LtcHT DtSTRtBUtDoRA EtRELI
Endereço: Rua CACAUEIRo, 144 - Bairro EUCALIPTOS - CEP 83.820-497

Código de Controle

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de confob inbrmado.
htFJ rnÍw.fazendaÍiogrande.pr.gov.br

Fazenda Rio Grande (PR), 04 de Maio de 2020

03106t2020
Validade

CWLPQMWJUKMEMEEl

R'r3 J.críÉà § - Nrds.
Fâ:êíó3 Rb Grí(ll (PR) - CEP: 60€?3&r - F6:413@785@

Página 1 de I

Aviso





UGTH DISTRIBUIDORA EIREU

I NSTRUMENTO DE CONSTTTUTçÂO

EUSA,{GE|Â AT GUSTO RODRIGUES, brasileira, solteira, emprêsáÍia, nãtural de ToledolP& nascida

em O7l0zl1:987, residente e domiciliada na Ruâ República Dominicane, n,! 541 - câsa 3 - Centro -
Pinhais/PR - CEP 83.32G18O portadora da Carteira Nacional dê HabifitáÇão n' o4,29L2OS35U

DErRAN/PR emitida êm OS|O{20L8 com validade ?7Í0t/2O21, inscÍita no Cadastro de Pessoa

FÍska CPF n" 056.374.80958 conrtitui uma EIREU (Empresa lndividual dê Rêsp@s.bilidade

Limitada), mediante as cláusulas e condições êxpostas a seguir:

CúUsUlÂ PRIMEIR : A Empresa girani sob o nome êmprêsarial dc LlGItl D§fetButooRl Elnru

e terá sua sede e domicilio na Rua Cacaueiro, !44 - Loja 5 - Bairro Eucaliptos - Fazenda Rio

Grande/Paraná - CEP: 83.82S497.

cúusuue sfeuÍ{DA: o capital social é de R$ 100.000,(D (cem mil reais} dlvldído em 100000 (cem

mil) quotas no valor de R§1,00 (hum real) cada uma, integralizadas nestê ãto em moêda corrente

do paí5 pelo empresário:

l(xxno quoTAs Bs 100.000,00

cúusuLA TERCEIRI\: A EIRELI tem como atividade: DistÍlbuldori e Gomárcio nr{lsta de

produtos de cosmétlcos, hlglenq limpeza, plástlcos, papdt, paFeLÍiâ, eqdperEntos e

suprimentos de lnformática, alimentos.

cút sulÂ QUARTA: A EIRELI terá início de suas atividades em 23/til818 e sêu prazo é por

tempo lndeterminado. (art. 997,ll, CClzOO2l.

ClRttFIco o i!<rlatio 4 OZ/03/2OLA 11.52 608 l' 4160067{588.
PBq!OC!!,O: r81O1a53O DS 21/O2/2OLA. CóDrCO Dt rrrrrrrcrçIo:
11400725595. rli! ! {160067{5Ea.
LIC'IE DIS?RIBETDOIÀ lIIlLI.-t7._.-]I'II

JLNIA CO^.tlCÁ! I

oo p^n'eJ,r^ 
|

li.b.!9.d 8o9ur
§tcrtllrl]r- 6!rÀr

goRrrrar, 02l03/2018
rw.q)rêÉf.ctl.pr. gsr.br

À vâltêâd. d.rt. alocü!.ato, r. iq)r.r.o, Íicà ruj.ito I cqraoe.ção d. sur àutcotlcldâd. Âor r.4rctlvor port.ir.
IaÍo!!àldo r.u. !..I)cctiwo. códlglo. aL vôrlÍlc.çIo

1183

EUSAíSGEI.A AUGUSTO RODRIGUES

(art. 98GA, CC|Tm.?l'.

ú
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LIGTH DISTRIBUIDORA EIRETI

r NSTRUMENTO DE CONST|TUrcÃO

cúusul-A QUINTA: A responsabilidade da titular é restrita ao valor dê suas guotãs, respondendo

ainda pela integralização do capital social (art.1052, CC/2OOZ\.

CúusulÁ SErÍA: A Administração da EIREL| caberá a titular EUSÂrGEIâ AUGUSTO ROORIGUES,

com poderes e atribuições de administÍadora autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no

entanto em atividades estrânhas ao imeresse social ou assumir obri8êçôes sêja em favor próprio

ou de terceiros bem como onerar ou alíenar bens imóveis da ElRELl.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, constituir

procuradores em nome da ElRELl, devendo ser especlficado no in§trumento dê mandato, os atos e

operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de m.ndato judicial,

poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores que não sejam o titulaÍ, na forma

prevista no art. 1.061 da lei 10.1106/2002.

CúuSUu SÉnnnA3 A titular da EIRELI dectàra, sob as penas da lei, que niio participa de nenhuma

outra empree dessa modalidade.

cúusuu ofTAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro. o administrador

prestará contas justi$cadas de sua administraÉo, procedendo à elabora@ do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção

de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CúUsutA Ítlo Â: A EIRELI podêrá a qualquer tcmpo, abrir ou Íechar fflial ou ostra dependência

mediante deliberação assinada pelo titular.
2

6

r#i
lrul{I^ coÀ^rrchL

oo D^l^N^ 
L

CltrMC! o ilot8rBo d 02/03/?OLA 11.52 SOa x' a16006?{588.
Drglocoro: 1a1o1t53o rr! 27/o2lzoLa. c6D!@ D! vrBrucrçÍo:
11800725595. rIIl: 416006?1588.
LIGiB DISIAIAiIIDOTA IITALI

tib.rtrd Eogus
sEqrl iLr-ctrÀt

cúRr"raÀ,02l03/20r8
ffi ..q)r.r.f .cl,1.pE.9or.br

À w.Udàd. dêÉt. alocr.Eealo, .e i-q)rê.ro, Ítc! tlrj.tto à c.qlto?àçâo d. .u. .ut.atlcldld. Eor r.ip.ctlvor porr.b.
Infôlr.rdo r.ur ..rp.ctiwo! códigor d. e..tf icrçao
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LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

CúUSUIÁ OÉOml: A empresária poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de "pr6labore",

observadas as disposições regulamentares pêrtinentes.

CúUSUIÁ DÉOMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado a titular de ElRfLt, a empÍe§l continuará

suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse

destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da

empresa, à data da resolução, verlficada êm balanço especialmente levantado.

ParágraÍo únlco - O mesmo procedimento será adotado em ouúos casos em que a EIR€LI se

resolva em rêlação a sêu titular.

cúUsULA DÉqMA SEGUNDA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não eÍá

impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtüde de condenação

criminal, ou por se encontrarem sob eÍeitos dela, as penas que vede, ainda que temporaÍiamente,

o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentares, de prevaricação peita ou subomo,

concussão, peculato ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional. contra

normas de defesa da concorrência, contra as relaç6es de consumo, fê públlca ou a proprÉdade.

cúusULA oÉctml TERCEIRA: Fica eleito o foro de Fâzênda Rio Grande para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contmto.

E por assim estar justo e contratado, lavra data e assina o presente instrumento particular de

constituição de Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada, ElREtl, em uma via de igualteor

e Íorma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiÍos a cumpri-lo em todos os seus termos.

ClarIrtCO O a!çIArrO Êü 02103/2OLA II:52 60l l' {160067!588.
pRorc<lt,o. 18101{530 Dr 21/O2/2O]^a- C6»ICO Or \IttIErCf,çiO:
I1800725595. Lla8 r 4160067{586 '
I,IGIA DI8'AIB'IDORÀ EIEELI

.i,rNEr
oo

co^r[tcla! !l!.rt.d Eogü,
6E(r.ÉTÁiu-cEnÀ!

cuarÍrBÀ,02l03/2018
rú. q)!..âttcll,pr. go?-b!

ú

^ 
vÀliatâdo d.3r. alôêrú.aro, !. i4l!ê!!o, ficâ suJâito à coqrÍov.çlo d. su. âutGÍrtlclalad. uo. Í..pectlvot Port.is.

Infoúâ tô ..u3 rêtP.ctlvo. c,ódigo. d. v.rtftcrçlo
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UGTH DISTRIBUIDORA EIREI,J

TNSTRUMEI{TO DE cOr{STnUtçÃO

Pinhais, 23 de FevereiÍo de 2018.

@
EUSAiIGEIA ROORIGUES

CPF: 056.374.8ÍD-58

qESIIFIC! O IEGIAIIO d O2/O1/2OLA 11:52 aoa l' 416006?{588.
picr!oc!!,o | 18101a530 Da 27 /02/2OLA. CÚDICO D! VBITICÀçIO.
11a00725595. ÍIi!: {160067{588.

'.tC!E 
DI9IRIBI'IDOiÀ IIBIÚI

Lib.rt.d aogua
sEcllrírtÀ-c8tl!

crrRtttBÀ, 02l03/2018
Iw.q)Í..âfrclL.pr.gov.br

§$

4

À eâlialâal. d..t. aloqE ato, !. iq,rêlro. ftcâ ruj.tto à ccq)roy.çÍo d. rur ôul.atlcldÀd. ro! r..Irêtivor to.tâi.-
hfoÉ.nalo r€ut r.rt €ctlwo. códlgot d. v.rtftctglo
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pBor{,c!!.o: 18101{530 DE 27/OZ/20L6. C6DTGO D! Vtrrlrc ÇÃO:
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I.I(}IE DISTRTISIDoTA IIAILI

!ib.!t.d aoqut
alqlaÁ.srÀ-Gar !

ctrRrrrBÀ, 02l03/201,8
,r'. q)Í.itfàctl.pÍ. go'.br

si &:
§IH§IO

À vàli(làitc d.sto docrE Íto, 3ê tqrrêr.o. ftc. ruJêito à cq,roe.ção al. au. aut.aticlairde Do! r.apêctlvor f,ort.tr.
Iafot!ââdo r.u, Íâap.ctivor códlgor d. v.ltficrçáo
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06to312020 hnpsr/aúdigital.azevedobaslos.nol.br/horne/comprovante/88051304181102060179

REPÚBLEA FEDERAÍNA DO BRASIL
ESTADO DA PARÁ|BÂ

CAR'ÓRlo AZEVÊT'O BASTOS
FUI{DÁOO ET í88E

PRIIEIRO REGISTRO CML DE XASCIIENTO E ÓB|TOS É PRIV-ATTVO DE CASATENTOS, INIERDçÕES E TUÍELAS OA COIARCA DE
JOAO PE§SOA

138$

Av. Epitácio Pêssoa, 1145 BairÍo dos Estados 5803G0O. Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 324+904 / Fax: (83) 32ur+5484

hth:/ Íú^/w.az e\redobaslos.not.ú
E-mail: cartorio@azevedobastos.nol.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcãnli, Ofcial do Primeiro Rêgistro Civil dê Nascirnentos e Ôbitos e Privaiivo de Câsamêntos, lnterdições ê
Tutelas com atribuição de adenticar e íeconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitaldo Eslado da Paralba. em úrtde de Lei, etc...

DECLARÂ para os devidos fins de direito que, o docurnenlo em anexo idêntificado individualrnente ern cada Ad(ro de AutenlicaçÁo Digital' o! na
referida sêquência. foi auteniicados de acoído com as Legislaçóes e normas úgêntesJ.

^ OECLARO ainda que, para gaÍantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oíundos dos rcspedivos serviços de Notas e Registíos do
Estado da PaÍalba, a Coíregedoria Gêral de Justiçâ editou o Provimento CGJPB No 003/2014. delerminando a inserçáo de um código em todos os
atos notoíiais e Íegistrais, assim. cada Selo Digital de FiscalizaÉo EÍrajudicial contém um código único (por eremplo. S.,,o ügiál: ABCrA4i
XrXa e dessa íorma, câda aúenücação processada pela nossa SeNentia pode ser confirmada e verifcada tanlas vezes quanto for necessário
atÍaÉs do site do Tribunal de Justiçâ do Estado da ParáÍba, ende.eço hfip://corÍêgêdona.$pbjus.br/selo{igitau

A autenticaÉo digital do documenlo íaz prcva de que, na data e hora em qu€ ela foi realizada, a emprêsa LlGTll DISTRIBUIDOR^ EIREU tinha
posse de um doqJrneíÍo com as ínesmas caraderlsticas quê foram Íeproduilas na cópia aulenticada, sendo da empíesa LIGTH
DISTRIBUIDORÂ EIRELI a responsabilidade, única e exdusiva, pela idoneidade do documeÍío apresentado a esle Carlório.

Esta DECLARAÇÃO íoiemitida em O6rO3f2O20't3:35:50 (hora local) através do sistêma de aúenlicãÉo digital do CadóÍio Azevêdo Bastos. de
acordo com o Arl. 1o. 1e e seus §§ 10 e ? da MP 2200/2001, como também, o docurnenlo eletrônico autenlicâdo contendo o Certificado Digitaldo
titular do CaítóÍio Azevêdo Bastos, poderá seí solicitado diretarnente a empíesa UGTH DISTRIBUIDORA ÉREl,l ou ao Cartóíio pelo endereço de
ê.mail aúentica@azevedobastos.not.br

Para informaçôes mais detalhadas desle alo, acesse o site Elhs:4êg&lgilglgzgyglgDgslg§Jgl§t e iníoÍÍre o C&igo de Consulta desta
Declar<Áo.

Códlgo de Conlulta de3ta Decbrrção: 959310

A consulta desta DedaÍaÉo estaÍá disponílel em nosso site atê 0610í202í ,ll:03:01 (hora loc!0.

'Códi0o do Âutonti5f.ão Dlgital: 880513O4 t8r't 0206017$,1
'Loglslaçóo6 Vlgontsq: Lei FedeÍal no 8.93í94, Lei Federal no 10/0612ú2, Medida Proüsória Íf 22OOZOO1, Lei Federal n' 13.í05/20í5. Lei
Esradual rf 8,72í,/2008. Lei Estaduatno 10.132013 e Proviínento CGJ N" (»31201/r,

O referido é verdade. dou fé

1d734ft94m57f2dô96bc05b29de,lb727c070à í Ér7a38a1 55,aÉa8S4c1 bea 106976033aÊ35861 bof'rgir197070o125f.d005e I 1 aeci
a666332d02382edc€6d 1 bd7d05d8cca38e2 1

CHAVE OIGITAL

lcPnrd
ãbr.

Etuúr.r.Ipn

https://autdigilal.azevedobastos. not.br/horne/compÍovante/88051 304.t 81 
.l 02060 i 79 1t1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Tín^o oo EsTeeerçoMg.lto oroüE D€ F^NT^srÀ)

UGÍH DISTRIBUIDORA

47.E9{H)5 - Comércio v.reilite dê produto3 sânêâÍiÊa .lombaânitáÍbs

cóor6oÉo€scR@
47.23+99 - Cornéício varÊiiatâ da godúoô âllírênllcioô dn garal ou qapêcl.lts do êfi produto. altrênüclo6 íão
êapacifi cadoa ântarioínênta
{7.5í-2{í - Coínaício v.írii.t 6poci.liado dG equlpsnênloô ê auprinrêrtoa da InÍolrrÉdce
a7.59{39 - Coín&§io vaíêjiata do oufoc arügpa da uao pasaoal a domHco não ê3pacificad6 anLÍlonnênL
47.61{43 . Cornáício v.nql.le d. e.lg6 do p.p.l.ri.
ar.r2é{0 - Coíflóírio ya.riLta dG coaÍíédcoô, píoduloa dê parfuÍnaria a da hEl.nê p..so.l

E

230"6. Empi6â lndividual de Ro3pon3abilidade Limitada (de NíuÍezá Empíãáíi

R CACAUEIRO LOJA 05

63.E20{97 EUCÂLIPTOS FAZ}IDA RIO GMi'DE

ENO€REçO ÊLEÍRÓN|CO

LtGÍH.OtSTRtBUtDORA@TERRA.COI{.BR (41 ) 999+2515

DATA D Smr çÁOCÁD SiR !
02,03,20'tt

D^Ía D^ gÍU^ÇlO ESPECT T-

olo3t201429.829.a1 5r00O1-5/r
HAÍRlz

coÍtrpRovANTE DE |NSCR|çÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

LIGÍH OISTRIAUIDORA EIRELI

ME

14

PR

23t0412020 1 90

1t1

- Aprovado p€lâ lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23r0i1r2020 às í0:20:/14 (data e hora de Brasilia). Página: í/í
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NOmE: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

PCDER JUDJ CIÀRJC
.;.IJSTTÇÀ D3 TRÀBAIJ{O

CERTIDÃO NBGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI.EISTÀS

29 .4L5 4

284t / 2
CNPJ: 29.8
certidão n
Expedição:

0

18 :01 :28
0 (cento e oitenta) dias, coÍrtados da data

7 /04/2020, às
Val- idade : 2 ro/202o -
de sua exped

certifica-se que Í,rcrE DrsrRrBurDoRÀ ErRBr.r (l[ÀTRrz E FrtJrÀrs),
inscrito (a) no CNPJ sob o n" 29.829.415/OOo1-54, NÃo colüsTÀ do Banco
Nacional de Devedores TrabalhisEas.
Certidão emitida com base no arE. 642-A, da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de ? de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n' 1,47O/2O1,L do Tribunal, Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabi l idade dos
Tribunais do Trabatho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à dat.a da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenEicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InEernet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida grat.uit.amente.

INTORüAçÃO I!íPORTÀIETE
Do Banco Nacional dê Devedores TrabalhisEas consEam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes peranEe a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas. inclusive no concernenEê aos
recoLhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos deEerminados êm lei; ou decorrences
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

Dúviáàs e sugesiêes: cEda:,tst. jls.:>r





2610312020 Consulta RegulaÍidadê do Empregador 1192

Voltar

C/|,'Xá
.àlXê 

=,: 
a' Nil lY! i C.Â. FECER.q L

CeÉiÍicado de Regularidade
do FGTS - CR-F

Inscrição: 29.829.415/ooo1-54
Razão SocialuGTH DISTRIBUIDoRA EIREU

Endereço: RUA RUA CAC^UEIRO 144 LO]A 05 / EUCALIPTOS / FAZENDA RIO
GRANDE / PR/ 83820-497

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 1l de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificãda encontra-se em situação regular pemnte o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações co

Validade:05/03/2020 a

Certificação Número: 2020 03512995913878

Informação obtida em 2610312020 14:17:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixâ.gov.br

07 /2020

hltps://consulla-cÍí.caixa.gov.bÍ/consullacÍÍ/pages/consultaEmpregadorjsf 111
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Ôo PAIÀNÂ

Govemo do Estado do Paraná
Sêcreta.ia da Micro e Pequêna Empresa
Junta ComeÍcial do Estado do Paraná

Sistema Naciona

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Registro de EmpÍesas liercantis - SINREIú

abêixo constam do6 do.lmentos arquivãdo5

.F

End..€fp Compbto
Rua Cacâueiro, No 144, LOJA 05i Éucáliptos - Fâzenda Rio GranddPR - CEP 8382H97

Estâ cer[dilo
S€ impí€§sa, vêíifaer

-llllilililllill
PRC2001906274

IIARCGS FIAYSEL EISCAIALEÂNDRO

&

P@t4.b: pRc2to 1go627ar|qE Ervrlryld: UGrH ü§íi3,irx,a^ Í,!irl V

ti.luÉ JGítüc.r Empl€ hdieiruál d€ R.spsi.balds.,e Litu|ld! (dô Natur6a EnpGánã)

lnicio dê Atividade
2310?J2018

CNPJ
29 829.415/0001-54

Arquivámênto d,o Ato
Con.dtutivo
0i,03t201a

t{lRE (S€d€)
41600674588

Obl.to
Distibúk orà € coínéício yâr€iina dâ Píodr.rtD3 d€ cosmáliB, húiroo, limp6râ, *ístk!6, papeb, (h inloÍmáüca. alimenlos.

Prazo da DuíaÉoCeplt l
Ri 100.000,00 (csm mil reals)
Câpltal lntêgrrl&rdo
R$ 100.Om,m (cêm mil íêais)

PorL
ME (MirooÍÍpÍ€§e)

IÍtulâr

EUSANGELÂ AUGUSTO ROORIGUES
TáÍmino do MandaloCPF

056.374.80$58
Adminbtrador
S

Oadoa do AdmlílatÍádoí
l{oma
ELISÂNGELA AUGUSTO RODRIGUES

CPF
056.374.80$58

lníclo do Xandato
23lO2nO18

sftu.eo

_,h,r
-,,/éEM 

STAÍUS

Último Arquivetnonlo
Datá
ozo3t201a 20181014548 DÊ

1dê1

23,/ú2t2o't8

TáÍmino do lrandalo





- ê tt tr394
&

Curitiba, 13 dê Janeiro de 2020.

Atestodo de Capdcidode Técnico poro Fornecimento de P@dutos

Atestamos para os devidos fins, que a empresa - UGTH DISIRIBUIDORA EIREU, inscrita no

CNPI sob o ns 29.829.41510001-54, forneceu produtos de higiene pessoal, limpeza e

descartáveis, desdê 2018 tais como:

. 2.000 Baldes

. 15.200 Papeis Toalhas

. 20.000 Papeis Higiênicos

. 25.900 Deter8entes S0 ml

. 19,O0O Desinfetantes

. 5.900 Esponjas

Sendo os produtos entregues de boa qualidade e no prazo, não havendo nada em nossos

registros que desabone a referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos re5ente

D

6a zts ztg/ooo1-s7
HtctExpirt SS

PROOUÍOS OE HIGIENE LTTA{'E

Rod. BR ?72. 3m6
JrídÍn drs AÍtEílcs! ' 81$&3m

CURMBA.PR J

Rodovia BR 277, 3896 - Curitiba - PR - Tel. 41-3075-1314
Emâil: hisiexorêss@te.ía.com.br - CNPJ: 04.235.238/0001-57 - lE: 902.300.25-20

,

L
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21t02t2020 https://aúdigital.azevedobaslos.nol.br/home/comprovante/88052'102201154060284

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTÓR|o AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO ET í888

13$5

PRt EIRO REGTSTRO CML DE NASC|I|ENTO E ÔB|TOS E PR|VAT|VO DE CASAI|Ei|TOS, TNTEROçÔES E TUTELAS OA COIARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pqssoa. 11.15 BairÍo dcs Estados 5803(Xn, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324+54(x / Fax: (A3l324+il9

http:/tu ríví.azelredobaslos.not.br
E-Ínail: caÍtodo@azevedobaslos.nol.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO D|GITAL

O Bel. Válber Azevêdo de MÍanda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Regisúo Civil de Nascirnentos e Ôbitos e Privativo de Casaínentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiÉo de aúenticar e reconhecÊr frmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Eslado da Paralba, em üÍtude de Lei, etc...

DECLARA para os deviros fns de direito que, o doqJínênto em anexo identificâdo indMdualÍnenile em cada Cód&p dê Aúcn(tcaçtu Dklital'oona
refeÍida sequência, Íoi aúenücados de acoado com as Legida@s e normas ügentes!.

'1 DÉCLARO ainda que, parâ gaGntir lransparência e sêgurançâ juridica de todos os atos oriundos dos respectivos seNiços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Co[eg€doria GêÍal de Justiça êditoo o Proümeí o CGJPB N. 0032014, determina.úo a insêrçáo de um dip em todos os
atos notoÍiais e registrais, assim, câda Sêlo Digital de Fiscalizaçáo EÍrajudicial contém um ódigo único (por exemplot S?,/o ügiÍ,l: ABC1231í
XrXa e dessa Íorma, cada aúenücaçáo processada pelâ nossa Senenlia pode ser confirmada e verilicada tantas rÍêzes quanto Íor necêssário
aúavés do site do Tribunal de Justiça do Eslado da Paráiba. eíldeÍêço httpr/corregedoria.tjpbjus.br/selo.digitau

A autenticáÉo digital do documento faz prova de que, m data e hora em que ela íoi realizada. a empresa LIGTH DISTRIBUIDOR EIREU tinha
posse de um doqJmento com as mesmas câradefísticas que íoftrm repÍodrzidas na óph auteÍ{icada, sendo da empresa LIGTH
DISTRIBUIDORA EIRELI a íespons€tilidade, únic€ e exdusiva, pêla idoneidade do documento apresentado a este Cartó.io.

Esüa DECLARTCÇÃO Íoi emilida em 21n2l2O2O íia:Ol:25 (hora local) através do sistema de autenticaÉo dEital do CaÍtóÍio Azevêdo Bastos, de
acoído com o AÍt. 'r', 10" e seus §§ l" e ? da MP 2200200't, como também, o doqrínento eletrônico auleríicado coÍ endo o Certificado Digital do
titulaÍ do CaÍtório Azevêdo Bastos, poderâ ser solicitado diretaÍnente a empÍesa LIGTH DI|iTÍIIBUIDORA EIREU ou ao Cartório pelo endeÍeço de
e-mail autentica@aze\redobastos.not.bí

PaÍa inÍormaçõ€s mais detalhadâs deste ato, acess,e o síe !!tp§/ê4digüA!êZe!gl9!êsl9s@,8 e infomle o Códi(ro de Consulta de§a
Declaraçh.

Código de Conautta dê.t Docbr.ção: 1469803

A coosulla desla DedaraÉo estará disponÍvel em nosso site até 2í10212021 12t02:.20 (ltp,Ía l@ll.
rcódigo do AutonikaÉo Dlgnal: 88052'l 0220115406028+1
'Logkhçôo. Vlgeriss: Lei Federâl no 8.93í9ir, Lei Federal no 10.4062002, Medida PÍoúsória no 22íJo12001, Lei Federal no 13.105/2015, Lêi
Estadual no 8.72112008. Lei Estadual n. 10.132013 e PÍoüíneí(o CGJ N' 003/20í,t.

O reíerido é verdade. dou fê.

CHAVE OIGITAL

00005b 1 d734fd94057r2dô9ê6bd)5bdcdr2€cc7d8,ld8e71 55f5d38627dcab1 8bde733e78038e5b22823289848e25ao70o{2sfd005e,l 1 aêc'l a90706d
da66f 58eê400bc03,le6bbe5b6b1 7a5ad80d8a

lcPIÍdúrÉÔi?úarL.
ld tuda ».2.2üÉ.

hüps:rautdigital.azevedobastos.not.brhoÍne/compÍov arnelSüs21 0220 1 1 í060284 1t1
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SUBPROCU RADORIA.GERAL DE I

IWtr:rtsrÉp-to P UBLICO
do Estodo do ParanÓ

usnçA PARA ASSUNTOS ADM/,N'STRAÍIVOS (SUSN)M)

DEaARTAMENTa DE AeutstÇõEs E toçísnct @et)

Atestamos pera os devidos fins que a empresa LIGTH

DISTRIBUIDORA ElRELl, inscrita no CNPJ sob o ng 79.829.4L5/0001-54, estabelecida na Rua

Cacaueiro, 144. Loja 05. BaiÍro Eucaliptos, Fazenda Rio Grande/PR, forneceu para o
rutrulsrÉnro pÚsLtco Do ESTADo Do PARANÁ, cNpJ ne 78.206.307looo].-3o, sediado à Rua

Marechal Hermes,751, Centro Cívico, Curitiba/PR, durante o ano de 2019, os seguintes itens
relacionados aos Pregões Eletrônicos ns 04/2019-MP/PGJ e 45/2O19-MP/PGJ:

Curitiba, 17 de março de 2020.

Josias chrom iec Junior

LOTE PRODUTO
QTDE.

1 23.040
Papel higiênico branco, folha dupla, picotedo, 1! linha, 1m% fibrâs celulósicâs
virgens, sem aparas, não reciclado. Pacotes com 4 rolos de 30m, acondicionados em
Íardos de 64 rolos. Obs: Apresentâr Fichâ Técnica do fabricante

4
Papel toalha interfolhas, branco, 3 dobras, 10O% fibras celulósicas virgens, sem
aparas, não reciclado. Medidas aproximadas 22 cm x 27 cm. Fardo c/ l25O folhas-
Entregues em pacotes com 5 (cinco) faÍdos. (marca / fabricante: Paraná)

1.600

REf.: PREGÃO ELETRONICO N9 O4l20T9

LOÍE PROOUTO
QTDE

1

Papel higiênico rolão, branco, folha simplet gofrado, 1! linhe, 10O % fibras
celulósicas virgens, sêm aparas, não reciclado - unidade com 300 m - pacote com I
unidades-

300

Diretor do DAL

Página 1 de 1.

Coo r da SUBADM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos ainda que os fornecimentos acima informados
foram executados satisfatoriamente sem atrasos.

-:,,

REí: PREGÃO ELETRÔNICO N9 4512019
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VA SANTA BÁRBARA

rntos (Licitoçõo)
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I )
NEW COMPANY LICITAÇÔES EIRELI
Rua Cambê no90 - A
Jd San Rafeel
lbiporá - Pr
cEP 86200-000
CNPJ: 32.387.337/0001-90
l.E.:90801626-23
Fone: 43-3258-1172
e-mail: carlos-rossato@uol.com. br

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2755-3
c/c 38363-5

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
EDITAL DE PREGÁO ELETRONICO OO7I2O2O

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 2OlUl2020 às 07h59min do dia 06/05/2020
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h29min do dia 06/05/2020
lNlcto DA sEssÂo DE D|SPUTA DE PREços: às 08h30min do dia 06/05/2020.

llztttllTlooor-90-l
NEWCOMPANY

ucrrl.çÕns ETRELT - EPP
Rur C.mbé, 90 - LctÍr A

Jd Srn Rrf.el - CEP 862ín-00O

L IBIPoRÃ. PR J

OBJETO: u de materiais de lim h rene l, utilidades domésticas e ra su rir as necessidades das Secretarias Mun is

Item DescriÇão Quant UM Marca RS Unit R$ Total
2 Absorvente feminino médio com ebas em formato anatomico com qel, alta absorvicão . Pcte com 32 unid 65 PCTE Mulher Ativa I I,69 759,85

7
Alcool gel 70% higienizador, em gê1, neutro, composto de álcool etÍlico7o%, indicado para açáo bactericidae
antiséptico para máos. Embalaqem de 5 litros

185 GL Mega 7.585,00

o Aparelho de tricotomia (barba) Material em plástico, duas lâminas, formato do câbo anatômico, descartável.
Embalaoem com duas unidades.

15 EMB Fiet Lux 5,05 75,75

18 Balde em plástico resistente. Capacidade'lS litros com alÇa metálica, bordas reforÇadas ot UN Arqplast 10,00 610,00

50
Condicionador tradicional paÍa bebê. Fórmula suave, enriquecida com ativos derivados da celulose
Dermatoloqicamente testado. Livre de parebênos ecorantes. Conteúdo: 250m1.

200 UN Tralalá 5,29 1.058,00

53 Copo descartável 180 ml, Cx 2500 unid. 156 CX Fonplast 63.00 9.828,00

60
Desentupidor líquido de pias, relos e vasos sanitários composto por hidróxido de sódio, cloreto de sódio,
nitrato de sódio, barrilha e alumÍnio. Embalagem de 300 gr.

5 UN 19,98 99,90

oz Desodorante tipo ro-llon Embalagem plásüca com no mlnimo 50 ml, antitranspitante para aplicaçáo nas
axiles. Testado dermatoloqicamente. Unissex

't5 UN Fixed 3,49 52,35

63 Desodorizante - tipo pedre sanitárie Com qencho, em diverses fraqrâncias, com 40 qramas cada. 90 UN Sany Mix 0,79 71,10
71 Escova dêntal adulto, macia, no mÍnimo de 20 cerdas cores variadas tipo comum, modelo anatômico. 80 UN Dental K 1,99 159,20

h
C,a)
cee

(

41,00

Desafio




