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Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO No 2Ol2O21- Carta-proposta de Fornecimento.

PROPOSTA -ANEXO 09

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEcURANCA ElRELl, estabelecida na
Av. Tuiuti, no 4640, Jardim Colina Verde, Maringá/PR, telefone: (44) 3123-2264,
e-mail: comercial nacron i.com.br , inscrita no CNPJ sob no 24.402.903/000,|-67.

Banco: 01 - Banco do Brasil Agência: 299-2 Conta Corrente: 115925 -9

ITE[/ DESCRTÇÃO QTD
Unidade

de medida
IVARCAJIVODELO VALOR UNIT VALOR TOTAL

AVENTAL CIRURGICO
cor branca,
manga longa e punho de
Hastex,
confeccionado em 100%
polipropileno, medindo
í ,40m de
largura por 1,'l0m de
comprimento,
com mangas longas de
55 cm de
comprimento, látex no
punho e
marrilhos na cintura e no
pescoço,
gramatura 309 (pacote
com í0
aventais).lncluindo o
laudo
comprobatório de
eficiência de
filtração bacteriana.
CATMAT
8R0375041

PCT
SP ODONTO

ANVISA
81í50410003

R$ 50,60 R$ 759,00

39

MASCARA N95 produto
testado de
acordo com a norma
ABNT/NBR
13698:201 1 e aprovado
pelo

130
SUPERSAFEry

c.A 44241'
R$ 1,98 R$ 257,40UNI

Nacional Safety Equipamentos de Segurança - EIRELI

CNPJ: 24.402.903/0001-67 - l.E 907t70L9-53
Avenida Tuiuti, ne 4 0, Jd. Colina Verde - Maringá - PR

TEL: 44 3123-2264 - comercial@nacionalepi.com.br
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Ministério do Trabalho e
Emprego
(CA 17611)como peça
semifacial
filtrante para partículas,
classe PFF-
2(S), apresentando
eficiência de
filtração mínrma de 94%
contra a
penetração de aerossóis
particulados não oleosos.
Este
respirador possui
certificação
INMETRO sob no

BRP235064. Esta
certificação atesla a
coníormidade
com as normas
estabelêcidas pela
Portaria no 230, de 17 de
Agosto de
2009 do INMETRO.Este
produto
também oferece BFE
(Eficiência de
Filtração Bacteriológica)
99% contra
bioaerossóis
potêncialmente
contaminados, gerados
pelo usuário
do respirador, o que lhe
permite ser
utilizado também como
máscara
cirúrgica em
procedimentos que
requerem a proteção do
campo
estéril. CATMAT
BR03'13379

R$
TOTAL

Nacional Safety Equipamentos de Segurança - EIRELI

CNPJ: 24.402.903 l00AL-67 - t.E 90717019-53

Avenida Tuiuti, ng 4644.ld. Colina Verdê - Maringá - PR

fEL: 44 3123-2264 - comercial @naci onaleoi.com,br

1 .016,40
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Valor total da Proposta sendo: R$ í.016,40 - Um mil, dezesseis reais e quarenta
centavos.

coNDrÇoES GERATS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitaÇão.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partirda data de abertura do pregão.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.),
cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Para assinatura de contrato: Fernando Pizani, sócio administrador, RG no 8335709-6
SESP-PR, CPF no 049.095.539-83, Av. Tuiuti, no 4640, Jardim Colina Verde,
Maringá/PR, telefone: (44)3123-2264, e-mail: comercial@nacionaleoi.com.br.

Maringá, 31 de Maio de 2021 .

FERNANDO
PIZANI:04909553 ftMrmronrsrsçç,

983

!," tLu i t
I

U,P ,a.h"
Nacion afety Equipamento d Segurança Eireli

CNPJ/IVF no 24.402 3/0001-67
Avenida Tuiuti no 4640

Jd. Colina Verde, Maringá-PR
comercial@nacionalepi.com. br

Fernando Pizani
RG no 8335709-6 SSP-PR

CPF n" 049.095.539-83
Sócio Administrador

t' ..

Nacional Safety Equipãmêntos de Segurança - EIRELI

CNPI: 24.402.903/0001-67 - l.E 907r7OL9'53

Avenida Tuiuti, ns 4644 Jd. Colina Verdê - Maringá - PR

TEL: 44 3t23-2264 - comercial@nacionalepi.com.br
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Consultas
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

MODELOS: Modelo Comercial da FamÍlia: Avental Ciúrgico SP Odonto

FamÍlia: 00100300240001 = Avental 120cm x 140cm
Avental Curta 90cm x 140cm Avental

120cm x 1 = Avental Curta 87cm x 69cm

Nomê da Empresa SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ 20.227 .1',1710001-10

Autorização 8.'1 1 .504-1

Produto Avental Cirúrgico SP Odonto

[se m dados cad a strados]

Nomê Técnico Vestimenta Cirurgica

Registro 811504'10003

Processo 25351769341201881

SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAFabricantê Legal

I - BAIXO RISCO

[se m d ados cad a strado s]

lmpresso dia 29 de outubro de 2O2O às 11h05 em'http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulla./downloadPDF/25351769341201881"

Detalhes do Produto

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

do Registro

Código
Cirúrgico

Modêlo Produto Médico

Classificação de Risco
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DFCLARACÀO DF FORNFCIMFNTO

Atestamos. â pedido da interessâda e paIa fins de comprovaçâo, que a empÍesa NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EIRELI. inscrita no CNPJ sob n" 24.402.903/0001{7, sediada na Av Tuiuti, 4640 - Jârdim Colina Verde/ Maringá
Estado do Paraná, na condição de distribuidor fomeceu satislàtoriamenle à HSE - CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA - ME. CNPJ n" 15.26,1.040/0001-18, produtos conslantes na relâçâo abaixo, denro dos prazos contratados, nos

dos de 2013 a 2019:

'falabaÍlcs

Luvâs dc PVC nhos 25 cm, J5 cm, 60 cm

Registramos, airda- que âempresâ cumpriu fielmente com suâs obrigâçôes quânto suas qualificaçõese qualidade do produto, bem como

prazos, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a pÍesente data.

Cascavel, 20 de agosto de 2019

OttO2
losiâs Eatistâ de 8aÍros

Sócio - Admini5tÍador

(4s)99828-9s03

HSE - CONSULTORIA EM SEGURANçA DO TRÂBÂLHO LTDA - ME

CNPi ne 15.2&.040/0001-18
Rua Santa Helena Ne 30, Cascavel - Pârâná

Fones: (42) 99&-4829
e-maíl: jbbarro5l3@hotmail.com

Produtos Quantidade
Luvas de raspa punhos 7 cÍn, 15 e 20 cm 2.200
Calçados de segurança t. 120

ProÍetor fàciâl 620
Cintos parrquedislà l0

IO

95
Luvas dê procedimento látêÍ e nitÍílicàs - caixa com 100 i 500
ilíâcacão'l'YvEK 6.90n
Aventàl Câpote fNT - pacote com l0 29.000
CapâceÍes de segurânçà dc segurança uso eletricista com jugulâr - Clâssc B 130

Protetores solâr com rcpelente 2.900
Respirador dobrável semifâcial PFFI. PFF2 (cairas com 100) 7.200

2.300Protetor auriculàr concha e plüg
r r 5.000Itáscàras hospitalâÍes com tripla câmada pacote com 100 unidâdes
117.000Toucas em TNT descârtáveis - pacotê com 100

Propé para proteçâo dos pés - pacote com 100 unidades 9.000
5.000Oculos de segurança cinza, incolor, verde
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I.F. CAT)AMURO EOUIPAMEN S EIRELI

CNPJ: 13.421.690/000r-02
Rua Albino Zanchim N' .179, Sala 02, Jardim Monte Líbano, CEP 87.112-221, Sarandi-pR

Telefone: (44) 3288-0693

.9

r.r.r 9oõ
66
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ATESTADO DE QUAL|FtCAÇAO
DECLARAÇÃO DE FORNECTMENTO

Atestamos. a pedido da interessada e para fins de comprovação, que a empresa NACIONAL SAFETY
EQUIPAM NTOS DE SEGURANCA EIRELI , inscrita no CNPJ sob no 24.402.903/0001-67, sediada na
Av Tuiutl no 4640 JD Colina Verde , cidade de Maringá. Estado do Paraná, na condiçáo de distribuidor,
forneceu satisfatoriamente à l. F. Cadamuro Eouioamentos ElRELl, inscrita no CNPJ sob no
13.421.690/0001-02, sediada na Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, no 3273, Jardinópolis cidade
de Maringá, Estado do Paraná, produtos constantes na relaçâo abaixo, no decorrer dos anos de 2014 a
2020.

uvas de ras unhos 7 cm, 15 e 20 cm

ro e ata ão dos es- cote com 100 unidades
Botas de PVC im rmeável

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigaÇões quanto
suas qualificações e qualidade do produto até findar-se o contrato, bem como prazos, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ConÍÍa osdadosdoato êm: htpsr/*lodigilal.tjpb.tu9ú d Consuliê o O@unHlo em hnps://azevedobastôs.nol.bí/d@uren1d63200605215108519422
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Autênticâção Digilal Código: 63200605215'1085í9822.1
Data: 06/012021 11:27:58
Valor Íoraldo Ato: Rt 4,66

Cartório Azevêdo Baslos
^v. 

PE irlê.r. Epiricro Pô..oa - llat or
P

-DEScRrÇÂO QUANTIDADE
12.690

Protetor Plug de silicone 12
Protetores solar com repelente
Protetor facial 9 000
Repelente 650
Luvas de PVC punhos 25 cm, 35 cm, 60 cm 460
Avental Capote TNT - pacote com 10 9.200
CalÇados de sequrança em couro e m,croÍibra 1.300
Luvas de procedimento látex e nitrÍlicas - caixa com 100 890
Respirador dobrável semifacial PFF'1, PFF2 (caixas com 100)
Macacão impermeável - proteÇão TIPO 6 12 600
Colete refletivo 1.920
Toucas em TNT descartáveis - pacote com 100 1.600
Máscaras hospitalares com tripla camada pacote com 1 00 unidades 350.000
Protetor auricular concha e pluq 1.200
Oculos de sequranÇa

1.500
20n

trr,àí,8
ã-iÉiliiL!

ii'sil#f Ú Sêlo DisitalTipo NormalC: ALL,l4323.9xwL;

,.-...

i (r3) !2.tí!. . ddro@deirtobr.i6.@tb. várer
õ hr".r's.d.rsiô..ndh,

Capacetes de segurança de segurança uso êletricista com jugular - Classe
B

É

330

1.987
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I.F. CADÂ RO EOUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.421.690/0001-02

Rua Albino Zanchim N'479, Sala 02, Jardim Monte Líbano, CEP 87.112-221, Sarandi-PR
Telefone: (44) 3288-0693

Maringá, 02 agosto de 2020

André Pires Ramalho
cPF. O47175269-02

RG: 7.387.939-6
Diretor

CNPJ: 1 3.421.690/0001 -02

I.F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIRELI

RUA ALBINO ZANCHIM, 479, SALA 02
JD. MONTE LIBANO - CEP A71'12-22'I

SARÁNDI . PR.
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Conr râ ôs dâdos do âro em: htps/selodiqltal.ljpb.jus-bí ou Consulte o Dcumento em hrtpsJ/á2êvedobasros.nol.brô@umentcJ63200605215108519822

Eifi,Ce.:E 9 autenticâção Disital códlso: 632006052't5108s19822-2 
--.,,.l*U, 

t Cartório Aàvêdo Bastos
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL

ESTADO DA PARAíBA
caRTóRto AzEvÊDo BAsros

FUNDADO EM í888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMÉNTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COMARCÂ DE JOÃO

PESSOA

Av. Epilácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Joáo Pessoa PB
Íê1.: (83) 3244-5404 / Fax: 183) 3244-54U

http://wv/vr.a2êvedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.nol.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÂO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do Píimeiro Registro Ciül de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lntêrdiçôes e Tutelas
com atíbuiçáo de aulenticar e reconheceí íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para gaÍanliÍ transparência e seguÍança jurídica de todos os âlos oíundos da atividade Notarial e Registral no Estado da PaÍaíba, Íoi
instiluido pela da Lei No 10.132, de 06 de novembro de 2013, a âplicaçâo obrigatória de um Selo Digitalde Fiscálização Extrajudicialem lodos os atos de
nolas e registro, composlo de um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-X1X2) ê dessa Íoíma, cada autenlicação píocessada pela nossa
^,entia pode ser veriÍicada e conlirmada lanlas vezes quanto for n;cessáÍio alravés do site do Tribunal de Justiça do Esiado da Paraíba, ende.eço
r,-s://corregedoria.tjpb.jus.bísêlo{igitaU.

A âutênticaÉo digital do documento faz prova de que. na dala e hora em que ela 'íoi rcalizada, a empresa NACIONAL SAFETY EOUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas c€racieristicâs quê íoíam rêproduzidas na côpia aulenticada, sendo da empÍesa
NACIONAL SAFEry EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI a responsabilidade, única e exclvsiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cârtôriô

Nesse sentido, declaro que a NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8', §1', do Decreto n'
10.27812020, qúe Íegúlamentou o a.tigo 3', inciso X, da Lei FedeÍal n' 13.8742019 e o artigo 2'-A da Lei Federal 12.6A22012, a .esponsabilidade pelo
processo de digilalização dos documentos Íísicos. garantindo perante esle Cartóno e teíceiíos, a sua autoÍia ê inlegÍidade.

De acoÍdo com o dasposto no aÍtigo 2o-A, §7', da Lei Federal n" 12.68212012, o documenlo em anexo, idenlificado individualmenle em cada Código de
Autenticação Digitar ou na íefeída sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualqueÍ outro mêio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em O6lOSt2O21 12i01'.21(hora local) at.avés do sistemâ de autenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Aí. 1o, 10p e seus §§ 1" e 2" da MP 220012001. como lambém. o documenlo eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
CartóÍio Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado diretamente a emprêsa NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ou ao CartóÍio
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.b. Para informaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azêvedobastos.nol.bÍ
e infoíme o Código de Aulenticação Digital

Esla DeclaraÉo é valida por tempo indêterminado e está disponível para consulla em nosso site.

'Código de Autenticação Digilal: 6320060521 51Oa519822-1 a 63200605215108519822-2
'Legislâçôes Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Fedêral no 10.406/2002, lvledida Provisôna no 220012001, Lei FedêÍal n" 13.105/2015, Lei Estadual no

8.72112008, Lei Estadual no '10.'132,20'13, Píoümenlo CGJ N' 003/2014 e Provimenlo CNJ N' '100/2020.

/3feíido é veídade, dou Íé.

CHAVE OIGITAL

Bra§l

00005b1d734fd94Í057Í2d69fe6bc05b257082aadb50d4e7í6a6a6begb5737Íc694d74a4825d526Í1ef6acca84'19ec4f35118938537115e9d4'l de3128ce76ffiaf0
2b2358de8933f480a1 46f4d2d98e
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NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ:24.402.903/0001-67 NIRE:.t1600905971
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

FERNANDO PIZANI, brasileiro, maior. casado sob regime de comunhão parcial de
bens, natural do Município de Maringá, Estado do Paraná, nascido em 25105/1984,
empresário. residente e domiciliado à Rua Padre Chagas, 1455, Casa Fundos, Bairro
Alto da XV. Município de Guarapuava. Estado do Paraná, CEP 85.015-340, portador do
RG n.' 8335709-6, expedida pela SS.P-P_R, CNH 02537077184 expedida pelo
DETRAN-PR em 2l/0812012 e CPF n.'Q49.095.539-83, ,unico sócio componenre dâ
empresa individual de responsabilidade limiàda de iatúieza simples que gira sob a
razão social de NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA - ME, tendo sua sede e domicilio na Rua Desembargador Ernani Guarita
Cartaxo. n.' 303. Bairo AIto da XV, Sala 02, Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, CEP 85.065-140, inscrita no CNPJ sob n!24.402.90310001-67, registrada na
Junta Comercial do Paraná com NIRE 41208351357, resolve realizar a alteração
contratual conlorme clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da empresa para Avenida Tuiuti,
4640, Sala 01, Jardim Colina Verde. Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP
87.043-720.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica eleito o Fórum da Cidade de Maringá - PR para serem
resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de

empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que

não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora
ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e suas

alterações. tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições
contidas no contrato primitivo e nas alterações. adequado às disposições da referida Lei
n" 10.40612002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:
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NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ:24.402.903/0001-67 NIRE:41600905971
TERCEIRÁ ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ: 24.402.903/000r-67 NIRE: 41600905971

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Primeira - A empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI girará sob o
nome empresarial de NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EIRELI. (art. 997, ll, CCl2002\

Segunda - A empresa tem a sua sede e foro na Avenida Tuiuti,4640, Sala 01, Jardim

Colina Verde, Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87 .043-720. (art. 997, II,
cct2002).

Terceira - O objeto social da empresa é o ramo de Cursos, capacitações e treinamentos
profissionais; Treinamento em educação profissional de nível técnico; Comercio
atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

Comercio varejista de artigos recreativos e esportivos; Comercio Varejista de

equipamentos de segurança no trabalho e proteção individual; Confecção, sob medida

de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Comércio varejista de calçados; Comércio
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de

laboratórios, luvas de procedimentos, luvas de Iimpeza e uso químico, aventais, toucas e
respiradores; Comércio atacadista de equipamentos extintores de incêndio e combate;

Comércio varejista de instrumentos de medidas e precisão, equipamentos de medição de

poluição ambiental. sonora, calibragem, aferição, medidores de gases; Comércio

FERNANDO PIZANI. brasileiro, maior, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, natural do Município de Maringá. Estado do Paraná, nascido em 2510511984,
empresário, residente e domiciliado à Rua Padre Chagas, 1455, Casa Fundos, Bairro
Alto da XV. Município de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.015-340, portador do
RG n." 8335709-6. expedida pela SSP-PR, CNH 02537077184 expedida pelo
DETRAN-PR em 2110812012 e CPF n.' 049.095.539-83, Írnico sócio componente da
empresa individual de responsabilidade Iimitada de natureza simples que gira sob a
razão social de NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA - ME, tendo sua sede e domicilio na Avenida Tuiuti, 4640, Sala 0l , Jardim
Colina Verde, Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.043-720, inscrita no

CNPJ sob n." 24.402.90310001-67. registrada na Junta Comercial do Paraná com NIRE
4l 600905971 , resolve efetuar a consolidação mediante as seguintes cláusulas:
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NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ:24.402.903/0001-67 NIRE:.11600905971

TERCEIRÀ ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, protetores solares e
protetores labiais e Comércio varejista de produtos em departâmentos, cordas.

Quarta - O capital social da empresa é de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), dividido
em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma,

totalmente integralizadas em moeda corrente do País, neste ato, abaixo subscritas:
(art.997, lll, CCl2002) (art.1.055, CCl2002).

UADRO SOCIETARIO

Sexta - A empresa iniciou suas atividades após seu registro na Junta Comercial do

Paraná. em 1710312016, e seu prazo é indeterminado. (art.997' ll, CCl2002).

Sétima - As quotas da empresa individual são indivisíveis perante a empresa e a

terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não

poderão ser cedidas. transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as

mesmas, sem o expresso consentimento do empresário" o qual, em condições de

igualdade e preço. terá sempre o direito de preferência e na proporção das quotas que é

possuidor.

Oitava - A administração da empresa individual será exercida pelo titular, Senhor

FERNANDO PIZANI, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da

empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a

faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação,

emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom

desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e

indistintâmente.

Nona - O exercício social coincidirá com o ano social e ao término de cada exercício

social. em 3l de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os

lucros ou perdas apurados. (art. 1.065. CCl2002\.

RS/QUOTA RS CAPITAL % CAPITALSOCIOS QUOTAS
200.000,00 100,00 %FERNANDO PIZANI 200.000 1,00

200.000,00 100,00 %TOTAL 200.000 1,00

Quinta - A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital social

integralizado.



5Il
Página 4 de 6

l'.rgiru 1

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ:24.402.903/0001-67 NIRE:41600905971

TERCEIRA ALTERAÇÀO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular deliberará
sobre âs contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072,
par. 2o e art. 1.078, CCl2002).

Décima Primeira - A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

Décima Segunda - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Décima Terceira - No caso de falecimento do titular ou incâpacidade superveniente
comprovada. a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de

concluído o inventário. no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do

herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um

representante legal na ocupará a condição de titular.
Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal

em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a
que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em l0 (dez)

parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do

levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses

subsequentes.

Décima Quarta - O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração da empresa individual, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal. ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. l0l I, par.l", CCl2002).

Décima Quinta - O titular, Senhor FERNANDO PIZANI, declara sob as penas da lei

que não possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa

individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional.

Décima Sexta - No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular
será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de

liquidação, prestando contas de seus atos.
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NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ:24.402.903/0001-67 NIRE:41600905971
TERCBIRA ALTERÂÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

DéCiMA SétiMA - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE _ DCCIATA

sob as penâs da Lei. que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO
PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar n'. 123, de 1411212006.

Décima Oitava - Fica eleito o Fórum da Cidade de Maringá - PR para serem resolvidas
as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa
individual de responsabilidade limitada. com expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em
uma via, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

FERNANDO PIZANI
CPF n.'049.095.539-83

Guarapuava, 04 de Dezembro de 2020.



'ot5tc1]rr. .p e6Ip9ô ôo^Í:..ittã: ,n.. opseorul
'sr!r:ôd Mr1r.dr.: 3d .p!pt.!lü..nç h. .p o?5!^dàôt i o1I.tn6 É.ÍJ 'd..:(h! .t 'o.üarEop .*ap er"pllÉ^ Y

rq'^06':il' II.trtr.r(b'§
.titro-orryrrrads

ItracSrs ,r8§! s@Úlr otdLl*l

r1rüra lJNrnlocls so soJrüÍratdrlo, rrsrvs ,ItNorrlN
'ozozlaÍllo :rg olLrsroaü o(I §o.rrãra floc 'r/.6906009rt :aürN

'tgrooo[06z0ttz :a@ts Ys filr{J 4aaoSogoozUo!ÔvÔlárleÂ ão o9rcçllf
'0a02/zl/ L0 ad E06a0El0z :o'loJoroud

'aoíLoalozoz .N sos 6r:01 0a0a/21/a0 ,{l olrsrcãx o oJrlrJrrsJ

IN\rZId OONVNU3J 086e99606r0

auroN

(s)erruvussv (s)oo oYóvctctrt.lEot

::od elueurlelr6tp opeulsse

elsuoc ll3ulj VôruVUne=S jO SOLNSt lvdtn6f 
^I-3JVS 

1VNOICVN ese.tdura ep ole o anb sourecrltpe3

vctNquEl3 vunlvNlssv

g ap g eurbe6

oEúeJôotul a ;eresajduj3 orlsrôau ap lEuorceN oluau.reuedeo

1e11ô1q ouJanog ãp euelâJ3âS

teu 610 ouJa^oo e ostsec' opóezuerT;:"r3#:ril::ffi;

C:g

ldc



_I

-<\
tit I
Lv/

Yt{vuvd rtEl6p

8d 'Y Yílitvltiallg

c

I

Or
co
aô
Õ
--f
g)
qr
Õatoal Lol9a

*'úr*g

rxvtt{I
Yztto6 lo Ytaua tina

' ,o

EEâ
co 99oõlÕza
-r À9
CD OO
crr É

INYZIiÍ

960

&úÍqdt uqrq.s:stl{:u ÉM+!r?§_^gç',r it :otY oD tlot ÉF^
:slO11jZIr1ZTv :C Éurt{ oqt o!a?d.41 ç pr6!o qrs ffi

teirErC oe5etr tuatfV
*

'8ILúOLESZO

It{lízrd o(ItltmiliS

üa datt 9-toatEfa

\
::t

rl





r:PJ-J

REPÚBLICA FEDERANVA DO ARÀSIL
ESTAOO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM í888

PRIMEIRo REGISTRO clvlL DE NAsclirENTo E ÓBITOS E PRtvATtvo DE caSAMENTos, tNTERDtÇoEs E TuTELras DA cOMARGA oE JoÃo
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 BâiÍro dos Estados 5803G00, João Pessoâ PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http J/w\,1/!v.azevedobastos.not.br
Ê-mail: cartorio@azevêdobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO OIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miíanda Cavalcanti, Oficial do Pnmeiro Regislro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamenlos, lnterdiçóes e Tutelas
com atribuição de autenlicar e Íeconhecer firmas da ComaÍca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paíaíba, em virtude dê Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantar transparência e seguíança juridica de todos os alos oriundos da atividade Nota.iale Registral no Estado da Paraiba, íoi
instiluido pela da Lei No 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicaçáo obrigâtória dê úm Selo Digilal de Fiscalização Exlrajudicialem todos os atos de

!9{rs e ÍêgistÍo, composlo de um código único (por êxemplo: Selo Digitali 48C12345-X1X2) e dessa forma, cada auleniicação processada pela nossa
renlia pode seÍ verifrcada e confrrmada tantas vezes quanlo for necessáÍio akavés do sile do TÍibunal de Justiça do Estado da Paraíba. endeaeço

, .,ps://coÍregedoria.tjpb.jus.bí/selo-digitaU.

A autenticaçâo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa NACIONAL SAFETY ÊOUIPAITÊNTOS DÊ
SEGURANCA EIRELI tinha posse de um documento com as mêsmas caracleristicas que foram reproduzidas na cópia autenlicada, sendo da empresa
NACIONAL SAFEry EQUIPAI\4ENIOS DE SEGURANCA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidêdê do documênto apresentado a esle
Cartório.

Nesse senlído, declaro que a NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8', §1", do DecÍêto n'
10.27812020, qve regulamentou o aítigo 3', inciso x, da Lei FedeÍal n' 13.87412019 e o artigo 214 da Lei Fêderal 12.68212012. a responsabilidade pelo
processo de digilalização dos documentos fisicos, garantindo pêrânlê este CartóÍio e têrceiros, a sua autoÍia e integÍidade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7", da Lei Fedetal n" 12.68212012, o documenlo em anexo, identiÍicado individualmente em cada Código de
Aulenticação Digitar ou na reÍerida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qúalqueÍ outío meio Íísico.

Esta DECLARAÇÃO Íoi emitida em 22104t2021 16r10i57 (hora local) atÍavés do sislema de autenúcação digital do Cartôrio Azevêdo Baslos, de acordo
com o Art. 10. 10" e seus §§ 1" e 2'da MP 2200/2001, como lambém, o documento eletíÕnico aútenticado contendo o Certifcado Digital do titulaÍ do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado dirêtamêntê a empresâ NACIONAL SAFETY EOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ou ao Cartório
pelo endereço de ê-mail aulentica@azevedobastos.not.br Para inÍormações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br
e informê o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida poÍtêmpo indêlêrminado e está disponível para consulta em nosso site.,

'Código dê Autenticação Digital: 632014M201500310432-1
,Legislaçóes Vigentes: Lei Fedeíal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória n'2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei Estadual no

8.72112008, Lei Estadual n'10.1322013, Provimento CGJ N" 003/2014 e Provirnento CNJ N' 1O02O2O.

'€ferido é verdade. dou íé.

CHAVE DIGITAL
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Emissão do CICAD hnps://rvww.arintemet.prgov.br/cadicms/_ce_CIFS I I D.asp?elncludeLi

Gomprovante de lnscrição Cadastral - GICAD

lnscrição no CAD/ICMS lnscrição CNPJ lnício das Atividades

03t201690717019-53 24.402.903t000'.t -67

ll PARANÁ {§J
RECEITA ESTADUAL

GOVERNO DO ESTADO

Empresa / Estabelecimênto
Nome Empresarial NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCÁ EIRELI

TÍtúlo do Estabelecimento NACIONAL SAFEW

Endereço do Estabelecimento AV TUlUTl, 4640, SL 0t - JARDIM COLINA VERDE. cEP E7043-720
FONE: (/t4) 3123.226,4

N4unicípio de lnstalação MARINGA - PR, DESDE 1212020

( Estabelecimênlo Matriz )

Qualificaçáo
. ATIVO . SIMPLES NACIONAL / SIMPLES T,IACIONAL . ULTIMO DIA UTIL DO MÉS

sluaÇao Alual + 3. DEsDE 03/202í

Nâturêza Juíidica 230-5 - EMPRESA INOIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELD

Alividade Econômica Ptincipal do 4642-7102 - COMERCIO ATACADISTA OE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO
Estabelecimenlo PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRÂBALHO

.4134102 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

4669.9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAOUINÁS E
EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
PARTES E PECAS

1763.6102 - COMERCIO VAREJISTÁ DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Quadro Societário

Este CICAD tem validade até 1310612021.

Ílpo

CPF

Nome Completo / Nome Empresarial

FERNANOO PIZA},II

Oualificâçáo

TtruLAR PEssoa FislcA

Estado do Paíaná

SecÍetarb de EÍado da Fazenda
Receta Estôdual do PaÍaná

Os dados cadastrais deste estabêlecimênto poderão seí confirmados via
lntemet www.fazenda.pr.gqlLE

cAD/ICMS t{o 90717019-53

Emtiio Ebtronaamenle vb InteÍnet
!4lOS l 2OZl aro, t4,

a. Dados tÍansm tüos de forma seguÍa
Tecnobgià CELEPAR

lofl l4105/202108:08

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

lnscriÉo

049.095.539-83
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TRTBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CeÉidão de Contas Julgadas lrregulares

CPF: O49.095.539-83
Nome: FERNANDO PIZANI

O Tribunal de Contas do Estado do Pâraná certiÍica, ressalvada a existência de processos êm trâmite, não possuir
rêgistro dê contas julgadas irrêgularês de rêsponsabilidadê de FERNANDO PIZANI , CPF no O49.O95.539-83,
relativas ao pêríodo dos últimos 8 (oito) anos.

A consulta para a emissáo dêstã certidâo foi efetuada com basê nos cadastros do Sistêma dê Registro dê
Irregularidades do TCE/PR, excluidos os lançamêntos relativos a processos em tramitação que ainda náo foÍãm

-rôjeto de deliberação por partê deste Tribunal.

Cêrtidâo emitida em 2OlO5l2O21, com validade de 30 (trinta) dias a contar dã êmissáo.

A veracidade das informaçõês aqui prestradas pode ser confirmada no site !U!!!U!!ggpJlgov.br.

Código dê controlê desta certidão:613í3670

Certidão emitida nos termos da Portaria no 802, de 3011012012.

https://servicos.tce.pr.govbr/seÍvicos/sÍv_ceítidaoPFeribicao.aspx?numContíole=613'13670 111
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20t0ü2a21 Cadastro dê Íestriçóes ao diíêilo de contralar com a Adminislração Públaca

»
TCEPR

consulta de lmpedidos de ticitaÍ

t PJ: 2aa02903000167

NENHUl.{ ITTl',l INCONTRADO!

https://servicos.tce-pígov.br/iÇepr/municipal/aiUConsultarlmpedidos\ bblmpíessao.aspx 111
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDÃO

Requerente: FBRNANDO PIZANI

^CPF: 
049.095.539-83

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que. até a presente data, NÁO CONSTA dos

sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FERNANDO PIZANI, CPF

049.095.539-83, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos pmcessos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às llhlTmin43dodia 20/05/2021, com validade de trinra dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

https://eoolasleueov.br/cerridao/Web

Código de controle da ceÉidão: Z2Nl.lxC3.5DEJ.FP?X

Atenção: qualquer râsura ou enrenda invalidara este documento.

553

https://contas.tcu.gov.bÍ/certidao^/Veb/Certidao/NadaConsta/home.faces 111
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
inlormaçào relativa à razâo social da Pessoa Jurídica é exrraídá do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

lnforma ões da Pessoa J urídica:

Resultados da Consulta EIetrônica:

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão ori inal no rtal do órgão estor, cli ue AOUI.

Razão Social: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURÁNCA EIRELI
CNPJ: 24.402.90310001-67

Orgão Gestor: TCU
adastro: Licitantes In idôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão ori inal no ortal do ó ão gestor, cli ue AOUI

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Âto de Improbidade

ministrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no ortal do ór estor, cli ue AOUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

esultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no rtal do órgão gestor, cli ue AOUI

obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Consulta realizada em: 2010512021 I 1 :.1 6:21
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" l2'965, de 23 de abril

de 2014, Lei n" 13.460, de 26 dejunho de 2017,Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018,

Decreto no 8.638 de I 5, de janeiro de 201 6.
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REPÚBLICA FEoERATIVA Do BRASIL

ESTAOO DA PARAIBA
CARTÓRD AZEVÊDO BASÍOS

FUNDADO EM I888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASC|i,lEITO E ÓBITOS E PRIVAÍVO DE CASAMENTOS, INTERDIçOES E TUTELAS OA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 BaiÍ.o dos Estados 58030{0, João Pêssoa PB
Tê1.: (83) 324+904 / F a* (a3) 3244-54U

hltp:/ r,^,, v.azevedobaslos.not.bí
É-mail: cartoÍio@azevedobastos.not.bÍ

OECLARAçÃO OE SERVIÇO OE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miíanda Cavalcanti, Ofcial do Píimeiío Regislro Civil de Nascimentos e Óbitos e PÍivativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Paralba, em virlude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, paía gaÍantir lranspaíência e segurança iuridica de toclos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paíalba, Íoi
instituido pela da Lei N'10.í32. de 06 de novembÍo de 2013, a aplicaÉo obngatóíia de um Selo Digilalde FiscalizaÉo Eírajudicjal em todos os alos de
nFts e registÍo, composlo de um ódigo único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234SX1X2) e dessa Íorma, cada autenlicação píocessada pela nossa
S rntia pode ser verilicada e confiÍmada lantas vezes quanto Íoí necessáíio através clo sile do TÍibunal de Jusliça do Eslado da Paralba, endeÍeço
htlps://coÍregedoria.tjpb.jus.bÍ/selG.digitaU.

A autenlicaçáo digital do documento íaz p.ova de que, na clata e hora em que ela foi realizada, a empresa NACIONAL SAFETY EOUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracleristicas que foram reproduzidas na ópia autenticada, sendo da empÍesa
NACTONAL SAFEÍY EOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docuÍnenlo apíesenlado a este
Cartório.

Nesse sentido, declaío que a NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI assumiu. nos lermos do artigo 8', §1', do Decreto n'
10.27812020. que regulamentou o artigo 3', incjso X, da Lei Federal n' 13.874/2019 e o aítigo 21A da Lei FedeÂl 12.68212012, a Íesponsabilidâde pelo
píocesso de digitalização dos documentos ílsicos, garantindo peíante este Caílório e terceiros. a sua autoíia e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7", da Lei Federal n' 12.68212012, o documenlo em anexo, identificâdo individualmênlê em cada Código de
Autenlicaçáo Digilal' ou na reÍerida sequência, podeÍá ser reproduzido em papel ou em qualquer outÍo meio ísico.

Esta DECLARAÇÁO foi emitida em 0í0,í/202í lor35:14 (hora local) alravés do sistema de autenticaÉo digital do CarlóÍio Azevédo Basto§, de acordo
com o Art. 10, íe e seus §§ 10 e 2 da MP z2OOnOO1, como também. o documento eletrônico aúenticado contendo o CeÍtificado Digilal do titulaÍ do
CaítóÍio Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado diretaÍnente a empresa NACIONAL SAFEÍY EOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ou ao Cartótio
pelo endereço de ê-mail autentica@azevedobastos.not.bí Para iníormaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site https/autdigilal-azevedobastos.not.br
e informe o Código de AutenticaÉo Digilal

Esta Declaraçâo é valida por tempo indetÊrminado e está disponlvel paía consulta em nosso site.

'Código de AutenticaEão Digilal: 6320300321365154704Ê1
rlêgis-lações Vigêntea: Lei Fedeíal n 8-935/94, Lei Fedeíal no 10.406/2002, Medida PÍovisória no 2200/2001, Lêi Fedeíal n' 13.10512015. Lei Estadual no

8.72112008. Lei Estadual nÔ 10.1322013. PÍovimento CGJ N" 003/20'14 e Provimento CNJ N' 100/2020.

-'ferido é verdade, dou fê.

CHAVE OIGITAL

OOOOSbt dT34íd94f057í2d69fe6bcO5bfl49cc8f66814aeb1c891caí56dcsofse67ba1O8fOb63cfd1213783a3e3829cÍ9108bgac83d22e2a10dg21beb3e5a78faf0
2b2358de8933í480a1 46f4d2d98e
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n3 8.666, de 1993, conforme documentaçâo registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.402.903/000I-67

Razão Social:
\'lome Fantâsiâ:

MEI:

Porte da Empresa:

DUNS@: 94*****91

NACIONAL SAFETY EqUIPÂMENTOS DE SEGURÂNCÂ EIRELI

NACIONÂL SÂFETY EqUIPÂMENTOS DE SEGURANCA

Não

Empresa de Pequeno

Situação do Fornecedor: credenciado Data de vencimento do cadastro: 17 /06/2021
NaturezaJurídica: EMPRESAINDMDUALDERESPONSÂBILIDÂDELIMITADA(DE

NÁTUREZÂ EMPRESÁRIA)

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documcnto(s) assinelado(s) com '*' cstá(ão) com prazo(s) vcncido(s)'

Fornccedor possui elguma pcndência no Nivcl dc C.d.stÍemcnto indicado. Vcrifique mris informacôcs.sobre pcndências

nas funcionalidadcs dc consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/08/2021

FGTS Validade: ll/o8/2021
Trabalhista (http://www.tst.ius.brlcertidao) Validade: 23/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadualr/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadua/Distrital Sem Informação

Receita Municipal Sem Informação

VI - Qralifi cação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 3l/12/2020 (*)

Esta dcclaração É uma simples consulta c aâo tcm efcito lcgal

Emitido em: 28/05/2021 14:56

CPF:049.095.539{3 Nome:FERNANDOPIZANI
1de I

Ass;
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SECRETARIA DA FAZENOA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro hformati\o dos Créditos rÉo Quitados de Órgáos e Entidades Estaduais
CADIN Estiaduâl

I nf o rm a çõ e s C a da stra is

CNPJ/CPF: 24.402.903/0001 67

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de órgãos e Entidades
Estaduais - CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizadaemi 24105n02'l às 16:37:54

Se você recebeu o comunicado CADIN regulaÍize sua situação em 90 (noventa) dias contados ?artir da

data de êxpediçáo do mesmo.

Este documento não tem validade de CeÍtidáo l{egativa.

Em conformidade com a Lei Estrdual no 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não conÍigurâ reconhecimento de regulaÍidade dê situâção, nem dispensa a apresentaçáo dos

documentos exigidos em lei, decrêto e demais atos normativos. (artigo 70)

- Não impedê â consulta préüa pelos órgãos e entidadês da Administração dirêta e indireta âo sistemâ

CADIN Estadual. (artigo 6")

- Aos registros incluilos apó6 a emissâo da declaÍação cabe a aplicaçáo do paÉgrafo 10 do aÍtigo 60.

A aúenücidâde deste documento deverá ser confirmada na página da Secrêtaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, endereço: https:/^,vww.Íazenda.sp.gov.bí/cadin-estaduaUpages/pubUcadin.aspx

Código da Declaração: D9855B87.33A20776.CF2O1 68A.1 09EB/AB

EIiIISSÀO GRATUTTA

Atençào: Qualquer rasura ou emenda invalidará este úcumento.
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A empresa Nacional Safety Equipamentos de Segurança Eireli, por meio

de seu representante infra- assinado declara que os itens participados neste

certame em que são claramente EPls (Equipamentos de Proteção

lndividual) tais como: MÁscARA PFF2, MÁSCARAS DE TNT, AVENTAL

clRÚRGlco DESCARTÁVEL E LUVAS DE PROCEDIMENTO, sendo portanto

em sua maioria regulados pela Secretária do Trabalho (antigo Ministério do

Trabalho) possuindo então C.A (Certificado de Aprovação) ou registro na

ANVISA apenas no produto ou em alguns casos dispensados de ANVISA uma

vez que possuem C.A estando enquadrados nestes caso como dispensados

pela ANVISA como ser veriÍicado na lista em anexo "itens liberados de

Registro na ANVISA".

Diante disto não há necessidade de Registro na ANVISA dos produtos em EPls

e consequentemente náo há necessidade de AFE para empresas que os

comercializam, sendo somente exigidos a Alvará da vigilância SANITARIA

expedido por órgáo estadual e/ou municipal para empresas que tem como

segmento a distribuiçâo de EPls. Comprovando assim a liberação mesmo.

ringá, 28 de Maio de 2021 .

.t P,r74

Nacional Safety Equipame de Segurança Eireli
CNPJ/MF n" 24.402.903/0001 67

Avenida Tuiuti no 4 0
Jd. Colina Verde, Maringá-PR
comercial@nacionalepi.com.br

Fernando Pizani
RG n" 8335709S SSP-PR

CPF n" 049.095.539-83
Socio Administrador

)
YçtWtt

o

DECLARAÇÃO LIBERAçÃO DE AFE E ANVISA E ART

Nacional Safety Equipamentos de Segurança - ÉlRELl

CNPJ: 24.402.903/0001-67 - l.E 90717019-53

Avenida Tuiuti, ne 4640, Jd. Colina Verde - MarinSá - PR

ÍEL: 44 3L23-2264 - comercial@nacionalepi.com.br
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http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connecU6a21d2004745940c9bbOdf3Íbc4c6735/nao considerado
+versao 16 02 pdf?MOD=AJPERES

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utillzados na avaliaçáo, elaboraçáo, fabrlcaçáo, ou pÍeparação p,odutos
0í Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecçáo de próteses
03 Equipamento para elaboraÉo de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluçÕes ou medicamenlos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclus,vo em laboratório para confecção de próteses que náo entrem em contato com
paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armaçóes de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos pary apoio de atlvidade laboâÍortal_geral
01 AÍiadoÍ de navalhas para micÍótomo
02 Agitador de soluçÕes
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Agua destilada
05 Alça de platina para microbiologia
06 Analisadoí de água
07 Analisado[ de dissoluçáo de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
1 1 Aparelho para determinaÇão de friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em sâúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para puriÍicaçâo de água para uso em
hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reâgente para laboratório
17 Autoclave, exceto paÍa esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, excelo para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Càma'e anaeróbica
22 Capela de lluxo laminar, exceto indicada para uso laboratoÍlal em saúde (ex: capela para manipulaçâo
de órgãos e tecidos paÍa transplante).
22.1 Capela ou cabine paÍa preparação de insumos, medicamenlos ou quimioterápicos
23 CentrÍfuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado pera diagnóstico em saúde
26 CondutivÍmetro, exceto indicâdo para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partÍculas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substàncias, excêto indicado para diagnóstico em
saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
34 Densatômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor
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36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de paÍaÍna para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
4l Equipamento de proteÉo individual paÍa uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para estêrilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluçôes
48 Forno muÍla
49 Folômetro de chama, excêto indicedo para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluçôes, exceto para sangue e seus derivedos
51 lmpressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 lncubadora, exceto indiceda para leboratório de saúde
53 lndicador de velocidade de sêdimentação de soluções
54 lndicedor físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratóÍio, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos,
lavadoras de microplacas e levadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada paÍa diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 LuxÍmetro
60 Medidor de 02 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimenlo médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 MonitoÍ de cÍescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, êxceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicedo para diagnóstico em saúde
74 PÍocessadora de tecidos para histologia
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 RefratômeÍo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratóíos
80 Suporte para artigos de laboÍatório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicâdo para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados paâ apoio ou iníra-estrutura hospitalar
01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 - Condicionadores de ar
01 .2 - PuÍiÍlcador de ar
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01.3 - Esterilizador de ar
0í .4 - Umidiícador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilizaÉo
04 Barreira para separação de ambientes
04.'l Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de 02, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para aberture de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamenlos e instÍumentais para
procedimentos médicos), exceto quendo possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases
para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúÍgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20 Fogão para preparaÉo de alimentos
21 Gel para absorçáo de residuos orgânicos
22 Geladera e Freezer de uso geral (exceto para armazenemento de vacines, bolsas de sangue, tecidos e
órgãos)
23 Gerador de vapor
24 lncinerador de resÍduos hospitalares
25 lndicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou oulro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 - Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 - Cadeiras de espere
26.3 - Móveis para consultório/clínices (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 - Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 - Mesa de cabeceira
26.6 - Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruidos
31 PurificadoÍ de água, excelo os indicedos para purificaçáo de água para uso em hemodiálise-
32 Recipiente não Íixado ao coÍpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente paÍa coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidede ambiental (têrmohidrógrâfo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descarlável
36 Secador de aÍ medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicaçáo hospitalar
39 Sistema de sinalizaÉo hospitalar

D Produtos para dldátice ou treinamento médlco
01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino
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03 Simulador de funçóes Ílsiológicas para ensino

E Produtos paa prcvenção da seúde coletiya
01 Armadilha para desinfestaÉo
02 Bomba para dedetizaçáo
03 lnstrumento para eliminaÉo de parasitas e insetos
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos pafa condicíonamento flsico ou ptáüca êsportlva
01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática
desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.'Í Relógio pare treinamento
05 Dardo
06 DilatadoÍ nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08. 1 - Bicicleta ergométrica. (exceto indicedas paÍa diagnóstico médico)
08.2 - Halteres
08.3 - EstaçÕes de Musculação
08.4 - RemadoÍes
08.5 - Aparelho para abdominais
09 Esteira ergometrica (excÉto indicadas para diagnóstico medico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
1 1 Equipamentos exclusivos perâ academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores
musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passoydistância percorrida)
13 Protetor não ortopédim de partes do corpo
'14 Tablado (exceto para Íisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstlco
01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 - Condicionadores de ar
03-2 - Puriícador de aÍ
03.3 - Esterilizador de ar
03.4 - Umidificador de ar
04 Balanças
05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupetâ
08 Escova odontológica
09 Escova para cebelos
10 Esponja para limpezâ de pele
1 1 Fio dental
'12 Lâmina descartável, exceto indicâda para procedimenlo em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 LimpadoÍ de língua
15 Mamâdeira e bico
'16 Mantas e cobertores sem indicaçáo terapêutica.
17 Massageador de gengiva



(Frô
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20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem lndicaçÕes Terapêuticas.
21 MordedoÍ paÍe lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de Íio dental
24 Produto para estimulaçâo sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em sâúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

0'l Câmere fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotogÍáÍico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 lmpressora
07 Monitor de vídeo
08 Ôleo lubriÍicante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imâgens médicas
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

24.402.903/0001-67
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DAÍA OE AAERTURA

17t03t2016

NOMÉ EMPRESÁRIÂL

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

TiIULO DO ESÍABELECIMENÍO (NOME oE FÂNTÂSIA)

NACIONAL SAFETY EQUIPAi/IENTOS DE SEGURAIICA EPP

cóDGo E DÉscRrÇÁo oa an!,rDADE EcoNôulcA pRrNctpAL

85.99-6.04. Treinamento em desenvolvimento proíisslonal e gerenclal (D:spensada')

cóDIGo E DEScRIÇÁo oAS AÍIvIoAoES EcoNÓMcAs sEcUNoÁRIAS
14.í34-02 . ConÍecçào, sob mêdida, dê roupas proíissionais (Dispensada')
46.42-7-02 . Comércio atacadista de íoupas e acessórios paÍa uso proíissional e de segurança do trabalho (Oispensada
1
47.63-6.02 . Comércio varellsta de adigos esponivos (Dispensada')
46,69-9-99 - Comércio atacadisla de outras máquinas e equipamentos háo especiíicados antêrio.mente; partês ê pêças
85.4í4-00 . Educação pÍolissional dê nívêl técnico
,í7,82-2-01 . Comércio vareilsta de calçados (D16pensada')
46.45-1-01 . Comércio atacadista dê instrumêntos e materiais pa,a uso médico, clÍúrglco, hospitalar e de laboratóÍios
47.72-5-00 - Comércio varqista de cosméticos, pÍodutos de peíumaria e de higiene pes6oâl
47.12-1-00 . ComéÍcio varcjisla dê mercadodas em ge.al, com predominância de produtos aliÍÍentícios - minimercadog,
mercearias e armazéns

O E OESCRI

230-5 - Empresa lndividual de Responsabilidade Llmilada {de Naturêza EmpÍesárl

LOGRÀOOURO

AV TUIUTI 4640
COMPTÉMENÍO

SALÂ 01

CEP

a7.013-720
BAIRRO/OISTRIÍO

JAROIi' COLINA VERDE
MUNTCiPTO

MARINGA PR

ENDEREÇO ELÉÍRÔNICO
coMERCtAL@NACTONALSAFETY.COM.BR

ÍELEFONE

l44l 3123-2261

sri ESPECIAL

DAÍA OA SIÍUÁÇ
17 t03t20'r6

CÁDASÍRÁL

DATA DA SITUAçÃO ESPECIÂL

(') Á d/spensa de alvaras e lcençds é dieúo clo empíeencleíloÍ que alenc/F' âos FJquislos conslontes na Resoluçáo CGSIM hô 51, de 11 de
phho de 2019. ou da lêEslaçâo píópna encafiihhacla áo CGS/M peios ênles fedeíalivos, nêo tendo a Rêcêita Federal quêlquer
responsabiliclade quanto âs arividádês di§pensada§.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n0 '1.863, de 27 de dezembro de 20'18

Emitido no dia '1310512021às 17:38:07 (data e hoÍa de Brasilia).

\€L (ÊÉR)

slI

Página: 1/l
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w CADASTRO NACIONAL OA PESSOA JURíDICA
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06to1t2021

cERTtDÃo NEGAT|VA oe oÉetros RELATrvos Aos rRtBUTos FEDERA|S E À DivtDA ATtvA
DA UNIAO

Nome: NACIONAL SAFETY EOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
CNPJ: 24.402.903/0001 {7

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
náo constam pêndências em seu nome, relativas a crálitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta ceítidão é válida para o estabelecimento matriz e suas flliais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgãos ê fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujêito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais pÍevistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo únaco do art. 11 da Lêi no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A acêitaçáo desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bP.

Certidão em mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1 .751 , de 211012014

Emitida à a 061011202'l <hora e data de Brasília>.
Válida
Código ão: 0C13.8292.CC88.4F60

invalidará este documento.Qualquer

:06:06 do
5t07 t2021 .

contÍole da
OU

111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.024097253-55

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.402.903/0001-67
Nome: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

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

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

Válida Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.Íazenda.pr.gov.br

J{L

0310912021

etuüdo via tnt il6t Ílihtkz (M5tú21 17:16:02)
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Gertidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa No 61466/202í

Certificamos, conforme requerido por NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA LTDA, CPF/CNPJ n' 24.402.903/0001-67, para fins DE LICITAÇÃO, que

CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições, receitas não

tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e lmobiliários) até a

presente data em nome de NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

ElRELl, CPF/CNPJ n'24.402.90310001-67, situado(a) na cidade de Maringá. MAS QUE

SE ENCONTRAM A VENCER.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente

apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida e

Certidã o emt

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal no 150012017

Código de Autenticação: 73663F8D97D98F 41E2F 4B1E7EBB21 CF7

Para veriflcar a autenticidadê, consulte o siÍe. http://venus.mainga.pr.gov.br:\)g)/podal-contribLtinte

9t04t2021

1810712021

a com

Válida até:

nas normas:



11t05t2021 Consulta Regulâridâdê do Empregador ei.

VoltaÍ

C/nIXá
CAIXA ECONOMICÂ FEDERÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.402.903/0001-67
Râzão SociaI:NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREU

EndereçO: AV TUIUTI 4640 SALA 01 / IARDII'4 COLINA VERDE / I'IARINGA,/ PR /
87043-720

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

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

Vdlidadetr4/04/2Oz a1 08/2021

Certificação Número: 21o4140 54557168201

Informação obtida em LL/O5/2O21 10:23:18

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

httpsl/consúlta-crf.caixa.gov.bÍ/consultac.f/pages/consultaEmpregador.jsf 111

lmprimir
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PODER J'UDI CIÁ;lIO
JUSTIÇ.ê. DO T?ÀBALHO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

NOme: NACIONAL SAFETY EQUIPÃMENTOS DE SEGURÀNCA EIRELI (MATRIZ E
FIL]AIS )

CNPJ: 24 . 402.903 / 000L-67
Certidão n':. 42317 08 / 2027
Expedi ção
Val idade :

de sua ex

às 13 :55:12
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

certifica-se que NÀcroNÀL sÀFETy EeurpÀ!{ENTos DE sEcuRÀNcÀ ErRBr,r
(MÀTRIZ E FIIJIÀIS), inscrito (a) no CNp.l sob o n" 24.402.903/000L-67,
NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitída com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Trabalho, acrescenLado pel-a Lei n" I2.44o, de ? de julho de 201L, e

na Resolução Àdministrativa n" L470/2011, do Tribuna] Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são dê responsab i f idade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados a]--é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelec imentos , agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
lnternet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFOR}IAçÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacionaf de Devêdores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturaj-s e jurídicas
inadimptentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

7 /O7 /2021,
edição.

0L/20
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Número: 202105141406576201349

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada no endereço hWl/www.distribuidormaringa-com-bt
* RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT *, Distribuidor e anexos da
Comarca de Maringá, Estado do Paraná, elc...

EXTRAJUDICIAL (Lei n" 1 1.'101/2005) conka

C E R T lF lC A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o
Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmo_s constatou a
INEXISTÊNCA, dE qUA'SqUET PEdidOS dE FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAçÃO JUDICIAL E

"' Buscas Etetuadas nos Ültimos 20 anos.
*' Esta CERTIDAO não aponta, odinadamente, os prccessos em gue a pessoa cujo nome foí pesquisado iiguÍa como Autor(a)

PODER JUDICIARIO
Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
PraÇa Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.0'13-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA

*** CERTTDÃo EMrrrDA poR pRocEsso ELETRôNrco coM BASE NA LEr 11.419 DE 19.12.2006. ***
*** EMoLUMENToS -> valoR DA CERTTDÃo: R$ 33,66 = 155 vRc - Rg 0,65 = rssQN 2olo ***

O referido é verdade e dá

Maringá, sexta-feira

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGfuPR
assÍnado digitalmente

14 de maio de 202

Página 1 de 1
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NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SECURANCA EIRELI

cNPJ: 24.402.903/000'í-67

Observações:

Não Há.
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Goveíno do Eslado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do PaÍané

R

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Reg istro de Em presas Mercântis - SINREM

Cê.lificamos que as in,oímaçóes abaixo co documânlos aÍq!ivados
nestâ Junta comêroal e sàô

Complêto
venida TUlUTl, No 4640, SÂLA 01 JARDIM COLINA VERDE - Manngá/PR - CEP a7Mt720

atacâdista de equipamenlos eíintores de incéndio e combate. Comércio varejiste dê iô§lrumentos de Ílredidas e
ambientâ|. sono6. calibragem, aÍeriÉo, mêdidoÍes de gases. ComéÍcio vaÍejisla dê cosméticos. píodulos de
prclelores labiais. ComéÍcio varejEla dê prcdulos em depaíâmenlos, coÍdas.

v PARANÁIE'

objeto
Cuísos. câpacitaçô€s e lÍeinamenios píofissionaisi Trêinamento em educáção proíssionalde niveltécnico; Comerqo âlrcadisia de mupâs ê acessódos para uso
proÍissional e de seguíança do Eabalhoi Comerqo varejisla de arigos recreatúos e espo.tivos: Comeroo Vaíêiista de equipamenlos de sêgurançâ no lrabalho e
pÍoteÉo indivduali ConfecçJo . sob mêdida de peças do vestuâÍio, exceto roupas inllÍÉs. CoíÉíoo varejisE de calFdos. Cornérclo ahcadisla do mslrumentos e
maleÍiais para uso médEo, ctúrgico, hospitâlar e de Laboralónos, luvâs de píoceclimenlos. luvas de limpezâ e uso quimico, avenlâis, toucss e íesparadores. CoínéÍcb

de mediçéo de poluiÉo
pessoal, protetores solâres e

Úttimo Arquivamonto
Oata
oat12t2020 20207307903 oo2 i 051 -coNSoLrDAÇÂo oE

CONÍRATO/ESTATUÍO

Esrâ ceridáo loi emitida âutomalicâmentê
Se impressa, veíificaÍ sua aulenlcda{,e no

10:25 {hoÍáíio de BÍasilaa).
.gov.bÍ, com o codago ASLSHPUF

ilililil IilIillt illiltililtlll
LEANDRO I{^RCOS RAYSEL BISCAIA

S€crÊÉÍio Gêíal

Nom, Empn.aiat: N^CtOr{ÀL SAFETY EOUtpArErÍ;S ;=;;-ç^ ElR;, z

Nrtu..z! Ju.ldh.: Emp6§3 I'rdudúái de R6ponsabúdarre Liorradâ ({,ê NauÍeu EmpÍésáns)

Prot@olo: PR(,21 0677?4ii2

lnÍclo dê Atlvldadê
17t93n016

NIRE (Sêdê)
41600S05971

CNPJ
24 402 903t00r'j147

AÍquivamênto do Ato
Constitutivo
171O3t2016

/ 1r"", \
ede lrmpresa oe eequeno I

\ 
PoÍre) 

/

Prazo de Ouraçáo
lndeleÍmlnado

Câpltâl
RS 200.000.00 (duzêÍrlos mil reais)
Câpitallntêgíallzado
RS 200.000.00 (duzenlos mrl .eâ6)

Tilular

FERNANOO PIZANI
Íórmino do Mandâto

24lA2nO16
CPF
049.095.539-83 S

Dados do Administrãdor

FERNANOO PIZANI
Té.mino do Mândâtô

241A212016
CPF
049.095.539-83

Sltueção

Státu3
SEM SÍATUS

1, às

1dê1

,1



1110312021 Laudos

Area Totel

í00,00 m' Ml2

5 8:l

CNPJ / CPF

24 _402.903|0001-67

eREFETTURA oo llurrrrcÍpto oç unnrrucÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SUS

LtcENÇA SANtTARtA

N":1'143/2021

Data da Vistoria

11103t2021

Pessoa Jurídica / Pessoa Física

Rezão Social : NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
Enderêço : AVENIDA TUIUTí N" : 4640 Complemento : SALA 01
Bairro : JARDII\,| COLINA VERDE
Cidade: Maringá - PR CEP: 87043720
CNAES :

8599-6/04 - Treinamento êm dêsenvolvimento proÍissional e gerêncial
L413-4/02 - Confecção, sob medida, dê roupas profissionais
4642-7 /O2- cofiréÍdo atacadistâ dê roupas e acessórios para uso profissional e de segurânçà do trâbâlho
4763-6,1Í)2 - CoÍJIêÍcio varejista de ârtigos esportivos
47a2-2lOL - CoínéÍcio varejista de câlçados
4669-9/99 - Comércio atãcâdista de outras máquinas e êquipamentos não êspecificados anteriormente; partês e pêçâs

4772-sloo - CoÍnéÍcio varêjista de cosméticos, produtos dê perfumaria e de higiene pêssoãl

Responsáveis Técnicos Conselho Regional Nô

de Validade
11tO3t2023

Ramo de Atividade
rêinamênto em dêsenvolvimento proÍissional e gerencial, Confêcção, sob medida, de roupas profissionais, Comércio alâcadista
e roupâs e acessórios para uso proÍissional e de segurançâ do trabalho, Comércio varejistâ de artigos esportivos, Comercio
arejista de câlçados, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificâdos anteriormente; partes e

s, Comércio varejista de cosméticos, pÍodutos de perfumaria e de higiene pessoal

acordo com a Resolução RDC n'153/2017 ê lnstruçáo Normativa IN/ANVISA n''16/2017 e o Dêcrêto lvlunicipal n'82612O17,

atividades economicas desta empresa são dê baixo risco para vigilancia sanitária, Íicando dispênsadas de inspeçáo prévia.

orém, a ua uer momento, estão su tos à Íiscaliza al de saúdeo no ambito das a es descritas no Cód o lvlunici

Observações

A fixação desta licença êm local visível ao consumidor/usuário é obrigatória.

A autenticidade desta Certidão DEVERA ser conÍirmada via internet no site
wwwmâringa.pr. gov.br/laudosneMindex.php

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de contÍole PMM-2O211810-Z,ZSM
Emitida em 1110312021 às 16:37:44
Dados transmitidos de forma segurâ

venus.maringa.pr.gov.bÍ/laudosnewconsullarphp 1t1

*

i
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SUS

LICENÇA SANITARIA

N":1143/2021

Razão Socia| : NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
Endereço: AVENIDA TUIUTÍ N": 4640 Complemênto: SALA 01
Bãirro: JARDIM COLINA VERDE
Cidadê : Maringá - PR CÉP: 87043720
CNAES :

8599-6/04 - Trêinamênto em desenvolvimento proÍissional ê gêrêncial
l4a3-4102 - Coniecção, sob mêdide, dê roupas profissionais

Pessoa Jurídica / Pessoa Física

Area Total
'100,00 m'M2

4642-7 /02 - CornéÍcio atacadista de roupas e acêssórios para uso profissional ê dê segurançâ do trabalho
4763-6/02 - CoÍnêÍdo varêjista dê âÊigos êsportivos
47A2-2/Ol - ComêÍcio varejistà de calçâdos
4669-9/99 - CoÍnércio atacadista de outras máquinas ê êquipamêntos náo espêcificados antêriormente; partes e peças

4772-5lOO - CofiéÍdo varêjistà dê cosméticos, produtos dê pêrfumaria e de higiene pessoal

CNPJ / CPF

24.402.9031OOO1.6'7

Rêsponsáveis Técnicos Conselho Regional No

Datâ de Validade

111O3t2023

reinamento em desenvolvimento proÍissional e gerencial, Confecção, sob medida, dê roupas proÍissionais, Comércio atacadista
e roupas e acessórios para uso pÍoÍissional e de segurança do trabalho, Comércio varêjistâ de arligos esportivos, Comércio
rejista de calçados, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos nâo especiÍicados anteriormente; partes e

eças, Comércio vaÍejista de cosméticos, produtos de perfumaÍia e de higiêne pessoal

e acordo com a Resolução RDC n'153/2017 e lnstrução Normativa IN/ANVISA n'16/2017 e o Decrelo Municipal n'82612017,
s atividades economicas desta empresa sáo dê baixo risco para vigilancia sanitária, Íicando dispensadas de inspeçáo prévia
orem, a al uer momento, estão s eitos à fiscalizâ al de saúdeo no ambito das s descÍitâs no Cód o l\,lunici

Ramo de Atividade

Observações

A fixação desta licençe em local visívêlao consumidor/usuário é obrigatória.

A autenticidâde desta Certidão DEVERÁ ser confirmada via internet no sitê
wwwmarin ga.pr gov.bÍ/laudosneúindex.php

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

venus.maringa.pÍ.gov.br/laudosneúconsultar.php 1tl

Data da Vistoria

'111O3t2021

Código de controle PMM-20211810-ZZSM
Emitida em 1110312021 às 16:37:/14
Dados trânsmitidos de Íorma segura
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Eltldo do Prr.ná
SECRETARlA IIU'{ICIPAL DE FAZENDA

Cadâstro:235730 CNPJ/CPF: 24.402.903/000147 P totocolo GeÍalt I 
2*12021

26/02/2021, Concede

ALVARÁ DE LOCAL çÃo
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS OE SEGURANCA EIRELI 7

Área de Pátio: 7,00 m'.

Area de PÍocessamento: 0,00 m'

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA TUIUÍI, 4640
SALA O1 - JARDIM COLINAVEROE
Area Conslruida Utilizada: 92,00 m'
Area Total Utilizada: 99,00 m'

ZonalOuadra/Data
37 468 015

Cadasko lmobiliáÍio
37816400

oBsÉRvÂÇÔES

O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE TERÁ VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE VISTORIA OU

LTCENC|AMENÍO DO CORPO DE BOMBETROS, CONFORME CONÍIDO NA LEr FEDERAL No 1U25t2017 - ART. 40, § 20,

EXCETO O EMPREENDIMENTO OUE UTILIZE RESIDÊNCA UNIFAMILTAR COMO ENDEREÇO DE CONTATO, SEM

AÍENDIMENTO AO PÚBLICO OU ESÍOQUE DE MATERIAIS, CONFORME LEI ESTADUAL 19.44912018. ARÍIGO 1'. § 1',
rNcrso rv.

ALVARÁ PROVISÓRIO COM VENCII\4ENTO EM 07IO7I2O21 - SEFAA

rQô.ttü

Código de Autenlicidade: F2FoAADBDD2A1511FFD0F43C33D82AAD

Expedido êm 15104/2021

Código validador no 8CB5F82FB

Prezado contribuinte!

1 . Juntamente com o "Alvará de Localização" está sendo entregue o código validador

acima descrito. Guarde-o com seguranÇa.
2. O código será requisitado para validação do usuário no primeiro acesso aos sistemas

inÍormatizados da Prefeitura. após a solicitaçáo de senha web.

3. A serha web deveÍá ser solicitada no endereço eletrônico https./lsse-m aringa.pr.gov.br

4. Náo e necêssário a solicitação de senha web para empresas que utilizam o Ceftificado

Digital e-CNPJ. Neste caso, basta acessar diretamente o sistema pretendido.

Dúvidas, entre em conlato através do e-mail: isseletronico@maringa.pr.gov.br.
Procedimento válido a partir de 1211212016.

ATIVIDADE

TRETNAMENTo EM DESENVoLVU\,1ENro pRoFrSsroNAL E GERENCTAL, coNFEcÇÃo. soB MEorDA, DE RoupAs
pRoFrssroNArs, coMÉRcro ATACADTSTA DE RoupAS E AcESSóRros PARA uso pRoFrssroNAL E DE SEGURANÇA
Do TRABALHo. coMÉRcro vAREJrsÍA DE ARÍrGos EspoRTrvos. coMÉRcro vAREJrsrA oE cALÇADos,
COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAOUINAS E EoUIPAMENToS NÃo ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
PARTES É pEÇAs, coMÉRcro vAREJrsrA DE cosMÉÍtcos. pRoouÍos DE PERFUMARTAE DE HTGTENE PESSoAL



CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - CVCB
3.r.0r.2 1.000 1398370-99

A Seção de Prevençâo ContÊ Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná
vistoriou a edificação/estabelecimento/evento/á.ea de risco abaixo qualificada, e a certifica por estar em conformi
com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor

ffi

, NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
,,None Fantasia: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
,CPF/CNPJ: 24.402.903/000 l -67
Código da Atividade. Econômica (CNAE):

47I2lI-OO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÀNCIA DE
iPRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS:: l'l't2ts-oo - cotttERcto vAREJISTA DE cosMÉTICos, pRoDUTos DE pERFUMARIA E DE HTGIENE
.PESSOAL

.. CECSfi-OT - COMÉRCIO ATACADISTA DE TNSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABoRATÓRIos
.) 4782/2.01- COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
': 854r/4-00 - EDUCAÇÀO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO

4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÀO

'ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE

:: 4763/6-02 - COMÉNCTO VANSJISTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4642/7-02. COMÉNCIO ETECEOISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
SEGURANÇA DO TRABALHO
i: I4I3l4-02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

8599/6.04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CERENCIAL
:Logradouro: AV TUIUTI Número: 4640
Complemento: SALA 0l Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS Municipio: MARINCA-PR

PREVEN OECOMBATEAINC DIO E A DESASTRES
,,Area Total: 348,00 m'? Altura Total: 0,00 m
: Area Vistoriada: I 16,00 m'z Altura Arca V^istoriada: 0,00 m
::Ocupação: C-l - COMERCIO COM BAIXA CARGA DE INCENDIO (ATE 300MJ,4\4)
,,Capacidade de Público: l8 PESSOAS
:;Uso de GLP: NÀO PERMITIDO

cnico NIB

OBSERVAÇÔES

.Esta c€íifictrção perde a validade, a quaiqueÍ tempo, caso ocormm aherações que jmpliquem em inconformidâde com a legislaçào

le prevençio e combale a incêndio e a desasrres enr vrpor.
O CoÍpo de Bonrbêiros Militârpodefti fiscalizar a edificaçào/€§tab€l€cimento/irea de risco/evenro a qualquer tempo.

Do.uúêílo mnido clehnicmcnre pelo Sistem PÊÍFogo.
Â dsinatuÉ fic. disFÍsàda úôs temos da NPT 0Ol Paíc 0l.

A ãuleniicidade deve ser cotrfimada no end.rcço $!*.prevfo8o.p.gov.br amvés do link "vêrificÀr Àurenticidade D@umcÍros.'

Número autenticidade: 7db I 9Íba.97c3094c.ccefd68f.4ee29b I ?-l Página l de 2
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ESTADO DO PARÁNÁ

POLiCIA MILITAR Do PARÂNÁ

CORPO DE BOMBEIROS

sGB - SPCIP MARINGA

MARINGA, PR, 28 DE JANEIRO DE 2O2I

SOLDADO ANTONIO DA SILVA CORREIA NETO
Vistoriador

2'TENENTE HANNAH YURI ANDRADE KARIGYO
Chefe da SPCID

Dcümcnto cmÍido eleloúicme e pclo SisEma PrÊvFo8o.

Â assiúaIuÉ fica dispeíed, nos termo§ da NPI 0O I PaÍc 0l .

À auredicidadc dqe $Í confi.madá no endereço wwprcvfogo-pr.gov-br âtÍÀv,:s do liú "verificar Aüreúricidadc D@umoros '

Número autenticidade: 7db I 9tba.97c3094c.ccelii68f..1ee29b I 7- I Páginâ 2 de 2



ESTADO DO PARANÁ

POLíCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

sGB - SPCIP MARINGA

CERTIFICADO DE LICtrNCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.1.0r.21.0001398370-99

A Seção de Prevcnçâo Contra Incêndio e a Desastres do Corpo
licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qual
legislação de prevençâo contra incêndio e a desastres em vigor:

de Bombeiros Militar do Estado do Paraná
ificada, por estar em conformidade c a

NACIOI.{AL SAFETY EQUI PA]!IENTOS DE SEGURANCA
r\-onre Fantôsia: NÀCIONAL SAFET\ EQUIPAMENTOS DE SECUR.{NCA
CPF CNPJ: :+.10:.(n)J U00l -67
Cócligo da Ativrdade Econônrica (Cl\ÀE):

EIREL

: 47I2/I.OO - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE
PRODUTOS ALIMENTíCIOS. MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
. 4'17215.00. COMÉNCIO VNNETTSTE DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE I'IIGIENE
PESSOAL

4645/I.OI . COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRCICO, HOSPjTALAR E DE LABORATÓRIoS

4782/2-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
8541/4-OO - EDUCAÇÃO PROFTSSIONAL DE NiVEL TÉCNtCO
4669/9.99 . COMERCIO ATACADISTA DE OUTRÁS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
,1763i6.02 . COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
464217-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE

SEGURANÇA DO TRABALHO
I4I3/4.02. CONFECÇÀO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
8599/6.04 . TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Logradouro: AV TUTUTI NúmeÍo;4640
Complemento: SALA 0l Baino; JARDIM CAMPOS ELISEOS Município: MARINGA-PR

PREVENÇÀO E COMBATE A INCENDIO E A DESASTRES

ÁE
Área Vistoriada: I 16,00 m' Altura Área Vistoriada: 0,00 m
ocupação: c-t - coMÉRCIo coM BAIXA cARcA DE INcÊNDlo (ATÉ loourna)
Capacidade dc Público: l8 PESSOAS
Uso de 6LP: NÂO PERMITIDO
Projeto Técnico NtB:

OBSERVAÇÔES

. Esra lic€nçâ p€Íde â validadc, a qualqucr tcmpo. caso ocorram altemções que impliquem cm inconfoÍmidade com s legislaçâo

Ce pÍêvenção ecombatea incêndio c â dcsâsúês cm vigor.
rO Corpo de Bombeiros Militar podeni fiscalizaÍ s cdificação/estabelecimento/áÍca dc riscdevento a qualqucr tempo.

Dcuntcnlo emilido clclmnicmcílc pclo Siíeúa prcvFo8o.

A ÀutenricidÂ& dcvc §.r contiÍÍMd. no cndcr$o www.píevfogo.pr.Sov.br alravcs do link "verificaÍ 
^ulenícidadc 

Dcumrlos."

w
tlB.r,l,l

LICENÇA vALIDA ATE; 2l de Janciro de 2022

NúmeÍo autenticidade: 7dbl9Íba.97c3094c.cc€Í'd68f.4ee29bl7-l Página I de I

53;
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ANEXo 04 - DECLARAÇÃo DE tDoNEtDADE
PREGÃo ELETRÔNICo No 2OI2O21

A NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, inscTita no
CNPJ sob o no 24.402.903/0001-67, com sede na Avenida Tuiuti no 4640, Jardim
Colina Verde, Maringá - Pr, por intermédio do seu responsável legal Fernando
Pizani, portador do RG no 8.335.709-6 e inscrito no CPF sob o no 049.095.539-
83, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregáo Eletrônico N.o 2012021,
instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar
com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos a presente

Maringá, 31 de Maio de2021

) i i li,r;i l
I

ü* ,O-r7À

FERNANDofiili*l"'"'"
P IZAN I :04e l'#íH*,,,,*
0ess3e83 ?Í;:;i:;1,$,''

ça EireliNacional Safety Equipament Seguran
CNPJ nô 24.402.903/0001-67 l.E: 90717019-53
44 3123-2264 - comercial@nacionalepi.com -br

Avenida Tuiuti, 4640
Jd. Colina Verde, Maringá -PR

Fernando Pizani
RG: 8.335.7096 SSP-PR

CPF: 049.095.539-83
Sócio Administrador

Na(ionat Safety Equipamentos de 5êgurançô - EIRELI

CNPJ: 24.402.903 10001 -67 - l.Ê 9OT 1 701 9-53
Avenida Tuiuti, no 4640, Jd. Colina Verde - Maringá - PR

ÍEL: 44 3123-2764 - comercial@nacionalepi.com.br
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ANEXo 05 - DECLARAÇÃo DE FATos tMpEDtIVos
PREGÃo ELETRONICo No 2oI2o21

A NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, inscTita no
CNPJ sob o no 24.402.90310001-67, com sede na Avenida Tuiuti no 4640, Jardim
Colina Verde, Maringá - Pr, por intermédio do seu responsável legal Fernando
Pizani, portador do RG no 8.335.709-6 e inscrito no CPF sob o no 049.095.539-
83, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Maringá, 31 de Maio de2021

FERNANDO Á$'nadodêíoÍmà
dqllàLpolFtHNANuo

P IZA N | :04909 PrzaNr,oaeoe55res3

5 53 983)t' i:.1 i ii r t(/p ,A"7,1'

Nacional Safety Equipamento Segurança Eireli
CNPJ n" 24.402.903/0001-67 LE: 90717019-53
44 3123-22U - comercial@nacion alepi.com. br

Avenida Tuiuti, 4640
Jd. Colina Verde, Maíngá -PR

Fêrnendo Pizani
RG: 8.335.709$ SSP-PR

CPF: 049-095.539-83
Sócio Administrador

Nacionat Safety Equipamentor dê Segurança - EIRELI

CNPJ: 24.402.903 /0OO1 -6"1 - l.E 9A7 1 701 9-53
Avenida Tuiuti, n" 4640, Jd. Colina Verde - MaÍingá - PR

TEL: 44 3123-2264 - comercial@nacionalep;.com.b.
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Ilticl-AttAÇÃo DE F.MptilisA D§ pIQUIiNO POR'I'§

A Firma/Empresa NACIONÂL SAFETY EQUIPAMÊNTOS DE SEGURANÇA

ElRELl, inscÍita no CNPJIMF sob o no 24.:102.303/000í -67, por intermédio de

seu Sócio Responsável, Sr. Fernando Pizani, portador (a) da CaíteiÍa de

ldentidade n" 8.335.709-6, inscrito no CPF/MF sob o no 049.095.539-83,

DECLARA.SE. PARÂ EFETIVO DO TRATAT{ENTO DIFERENCIADO

PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 12312006. Atbrada peta Lei

Complementar 1412014, qUE E ETI'PRESA OE PEO ENO PORTE {EPP}. nos

termos do enquadramento previsto nâ Lei Complementaí no 12312006, de 14 de

dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na integra e estâr âpta

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate em

processos licitatórios, nos quais tenham preferência poÍ ME/EPP. Não havendo

nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do 5 4o do art. 30 da Lei

Complementar no L2312006 e aÍt. 11 do Decreto no 6..204p007.

DECLARA, ainda, estar clente das SAÍ{çÕES que lhe poderão ser impostas.

conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipotese

de falsidade da pÍesente declaração.

ringá, 09 de março 242

ioão Adi n Lima Pri o
Con ta Re presentante Lega

CRC: PR-046473/O-6
CPF: 966.189.819-72

F ando Pizan
io Responsável

RG: 8,335.709-6 - PR

CPF: 049.095.539-83

.-":

!

Nâcionâl Safety Equipamentos de geturança - EIRELI

CNPJ: 24.402.903/m01-67 - LE 9O717019-53
Avenid3 Tuisti, ne 4640, Jd. Colina V"rde - Marintá - P&

Í ELt 44 712?-27 - comercialtônacionaleoi.com.br
confrra ôs dâdos.,o âto êm: hnps/selodrgiral.ripb.jus-ú @ consulle o DocaaEíto emr hí9sr/azêvedo!6l6.not.brldôcúmênro/63203003213654547046

rarrrrnrn I
Éí]$#E 5

Híi# g

Autenticação Digital Código: 632030032í 3654547046-'1

Oata: 30/0312021 09:02:20
vâlor Total do ato: R§ 4,66
Selo DigitalÍipo Normal C: ALH96077{G5H;

Cartório Azevêdo Bastos
^v. 

PÉld.nrê EoÚcio PÉ.or.1145

(331 321+540.. c.dôrr.€r.v.doÜ.:i...rc!b.
ht|F,dY.l,ob,.t.6.íoi'bÍ

ít

F
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'': __.-
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Av. Epilácio Pêssoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Íel.r (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

htlp://www.azevedobastos.nol.br
E-mail: carlorio@azevedobastos.not.br

O Bel. Válbe[ Azevêdo de Miranda Cavalcanli, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Píivativo de Casamentos, Inteídiçóes e Tutelas
com âlribuição de autenticar e reconhecer fiÍmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

OECLARO ainda que, para garantir transparência e seguÍança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e RegistÍal no Estado da PaÍaíba, Íoi
inslituído pela da Lêi No 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicâção obrigâlória dê um Selo Digitalde Fiscâlização Extrajudicial em Iodos os atos de
notas e rêgistro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digitalr ABC1235-XÍX2) e dessa foíma, cada autenlicação procêsôada pela nossa
S^Enlia pode ser verifcada e conÍiÍmada lantas vezes quanto for nacessáÍio at.avés do site do Tribunal de Jusliça do Estado da Paraíba, endereço
f, -://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empíesa NACIONAL SAFEry EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caraclerÍsticas que foram reproduzidas na cópia aulenticada, sendo da empresâ
NACIONAL SAFEry EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRÊLl a responsabilidade, única e exclusiva, pela idonêidade do documenlo apÍesentado a este
Cârlório

Nesse sentido, declaro que a NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI assumiu, nos leímos do aítigo 8', §1', do Decreto n'
10.27812020, que regulamenlou o a.tigo 3', inciso X, da Lei Federal n' 13.874i2019 e o arligo 21A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pelo
processo de digitalização dos documêntos físicos, gârantindo peranle este Carlório e têrcêiros. a sua auloria e integndade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7', da Lei Fedeíal n" 12.68212012, o documento em anexo, identiÍicado individualmente em cada Código de
Autenlicaçáo Digitalr ou na reíerida sequência, poderá ser repÍoduzido em papel ou em qualquer outÍo meio Íísico.

Esla DECLARAÇÁO foi emitida em OíO,u2O2í lO:35:14 (hora local) atraves do sislema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Arl. 10, 1ff e selrs §§ '1'e 2'da MP 2200/200Í, como lambém, o documento eletrônico autenticado contendo o Cêrtifcâdo Digital do titular do
Ca,lório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NACIONAL SAÊEry ÊOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ou ao CartóÍio
pelo endereço de ê-mail autentica@azêvedobâslos.not.br Para informaçõês mais detalhadas deste ato, acesse o sitê https://autdigilal.azevedobastos.nol.bÍ
e infoímê o Código de AutenlicaÉo Digital

Éslâ Dêclaração é valida por têmpo indeterÍninado e está disponívêl pâía consulta em nosso site.

'Código dê Aulênticação Digilal: 63203003213654547046-1
,Lêgistaçôes Vigêntês: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal nô 10.406/2002, Medida Provisórja n' 22O0D001, Lei FêdeÍal n" 13.105/2015, Lei Estadual no

8.72112008, Lei Estadual n' 10-1322013, Provimênto CGJ N" 003/2014 e Provimento CNJ N' 10012020.

^ferido 
ê verdade, dou fé.

CHÂVE DIGITÀL

OOOO5bl d734fd94í057Í2d69fe6bcO5bP49cc8ff66814aebl c89'1câf56dc50f5ê67ba108Í0b63cfd 1213783a3Ê3829cÍ9108bgac83d22e2aí 0d921beb3e5a78faf0
2b2358de8933Í480a'1 46f4d2d98e
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ÊSTADO DA PARAiBA

CÂRTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRI EIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E ÓB|TOS E pRTVATIVO OE CASA'IIENTOS, tNTERD|çÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
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A empresa Nacional Safety Equipamentos de Segurança Eireli, por meio

de seu representante infra- assinado declara que os itens participados neste

certame em que são claramente EPls (Equipamentos de Proteção

lndividual) tais como: MÁscARA PFF2, MÁSCARAS DE TNT, AVENTAL

clRÚRclco DESCARTÁVEL E LUVAS DE PROCEDIMENTO, sendo portanto

em sua maioria regulados pela Secretária do Trabalho (antigo Ministério do

Trabalho) possuindo então C.A (Certificado de Aprovação) ou registro na

ANVISA apenas no produto ou em alguns casos dispensados de ANVISA uma

vez que possuem C.A estando enquadrados nestes caso como dispensados

pela ANVISA como ser verificado na lista em anexo "itens liberados de

Registro na ANVISA".

Diante disto não há necessidade de Registro na ANVISA dos produtos em EPls

e consequentemente não há necessidade de AFE para empresas que os

comercializam, sendo somente exigidos a Alvará da vigilância SANITÁR|A

expedido por órgão estadual e/ou municipal para empresas que tem como

segmento a distribuição de EPls. Comprovando assini a liberação mesmo.

ringá, 28 de Maio de2021
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Nacional Safety Equipame de Segurança Eireli
CNPJ/MF n" 24.402.903/0001-ô7

Avenida Tuiuti n' 4640
Jd. Colina Verde, Maringá-PR
comercial@nacionalepi.com.br

FeÍnando Pizani
RG no 833s709-6 SSP-PR

CPF n" 049.095.539-83
Sócio Administrador

FERNANDO â;:i";:"í.."
P lzAN l:04e ;',j1i1f"",,."",
0e553e83 H::;Tl,";'',

DECLARAÇÃO LIBERAÇÃO DE AFE E ANVISA E ART

à

Nacional Safety Equipamentos de Segurança - EIRELI

CNPJ: 24.402.903/0001-67 - l.E 90717019-53

Avenida Tuiuti, ne 4640, Jd. Colina Verde - Maringá - PR

ÍEL: 44 3L23-2264 - comercial@nacionalepi.com.br
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ANEXO 06 - DECLARAÇÃo DE EMPREGADoS MENoRES
PREGÃo rlErRôNtco No 2ot2o21

A NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ElREL|, inscrita no
CNPJ sob o no 24.402.903/0001-67, com sede na Avenida Tuiuti no 4640, Jardim
Colina Verde. Maringá - Pr, por intermédio do seu relponsável legal Fernando
Pizani, portador do RG no 8.335.709-6 e inscrito no CPF sob o no 049.095.539-
83, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, em observância à Lei
Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

Maringá, 31 de Maio de2021
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Nacional SaÍety Equipam Segurança Eireli
CNPJ no 24.402.903/0001-67 l.E: 9071701$53
44 3123-22U - comercial@nacionalepi. com. br

Avenida Tuiuti, 4&10
Jd. Colina Verde, Maringá -PR '

Fernando Pizani
RG: 8.335.709-6 SSP-PR

CPF: 049.095.539-83
Sócio Administrador

Nôcionô1 Satety Equipamêntos de segurônça - EIRELI

CNPJ: 24.402.903 IOOOI -67 - l.É 9Ol 17019-53
Avenida Tuiuti, n" 4640, Jd. Cotina Verde - Maringá - PR

TEL: 44 3123-2264 - (omercial@nacionalepi.com.br
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OISTRIBUIDORA DE SEGURÂN{A

A NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ElREL|, inscrita no
CNPJ sob o no 24.402.903/0001-67, com sede na Avenida Tuiuti no 4640, Jardim
Colina Verde, Maringá - Pr, por intermédio do seu responsável legal Fernando
Pizani, portador do RG no 8.335.709-6 e inscrito no CPF sob o no 049.095.539-
83, DECLARA para efeito de participação no processo licitatório PREGÃO
ELETRÔNICO No 2Ot2O21 , da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que
não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou
parenles em linha reta, colateral ou por aÍinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamenlo de
Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara.

Maringá, 3'l de Maio de2021

FERNANDo #;:ÍiXig.""**,
PIZANI:0490955 Pr:aN,o4eoes5re8l
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Nacional Safety Equipame Seguran
CNPJ n" 24.402.903/0001-ô7 l.E: 90717019-53
44 3123-2264 - comercial@nacion alepi. com. br

Avenida Tuiuti, 4640
Jd. Colina Verde, Maringá -PR

Fernando Pizani
RG: 8.335.709€ SSP-PR

CPF: 049.095.539-83
Sócio Administrador

ça Eireli

Nàcional SêfeEy Equipamentos de sêgurança - EIRELI

CNPJ: 24.402.903 /00A1 -67 - l.E 9O7 1701953
Avenida Tuiuti, no 4640, Jd, Colina Verde - Maringá - PR

ÍEL: 44 31 23-?264 - comercial@nacionalepi.com.br

ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 2OI2O21
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ANEXO 08 - DECLARAÇÃo DE ENQUADRAMENTo CoMo EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

PREGÃo elerRôNlco No 2ot2o21

A NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, inscTita no
CNPJ sob o no 24.402.9O3l000 í -67, com sede na Avenida Tuiuti no 4640, Jardim
Colina Verde, Maringá - Pr, por intermédio do seu responsável legal Fernando
Pizani, portador do RG no 8.335.709-6 e inscrito no CPF sob o no 049.095.539-
83 DECLARA, para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, que esta enquadrada na categoria Pequeno Porte, bem
como não está incluída nas hipóteses do §4'do art. 3o da Lei Complementar no

123, de 14 de dezembro de 2006.

Maringá, 31 de Maio de2021
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Nacional Safety Equipam Segurança Eireli
CNPJ n" 24.402.903/0001-67 l.E: 90717019-53
44 3123-2264 - comercíal@nacionalepi.com. br

Avenida Tuiuti. 4640
Jd. Colina Verde, Maringá -PR

Fernando Pizani
RG: 8.335.709-6 SSP-PR

CPF: 049-095.539-83
Sócio Administrador

Nã<ionâ1 SaFety Equipamentos de SeguÍança - EIRELI

CNPJ: 24.402.903 /O0A1-67 - l.E 9O717019-53
Avenida Tuiuti, nô 4640, Jd- Colina Verde - Maringá - PR

TEL: 44 3123-2?64 - comerciat@nacionalepi.com.br
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PÂRANÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2Ol202I

Aos 3 1 dias do mês de maio de 2021, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n" 2012021, registrado em 13/05/2021, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 001 ao no 595, que corresponde a este termo.

Etairu L
Responsável de Lici

Rua Walíiedo BinencouÍt de Moraes n' 222, Cntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla

- E-mail - licilacao@nsb.pÍ.gov.br - wrvw.nsb.pr.qov.br
B;irbâra PaÍaná




