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ANEXO 07 - DEC|-ARAçÃO DE NÀO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO N" 36/2019

PLAYRI0 PARQUES INFANTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.492.887/0001-31 por intermédio de seu

{epÍesentanle iegal ú (a) Sr (a) ADEMiR AUGUSTO DEiv?BRiiiSKi poítador (a) da Caítêirâ dê ldentida'le fir 7.ôi7 .924-

r e do CPF n" 030.067.3'19-13, DECLARA, para eÍeito de participaÇão no processo licitatorio PREGÀO ELETRÔNICO

N" 36/20'19, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo manlém em seu quadro societáÍio ou emprega

cônjuges, companheiÍos ou pArehte§ em iinha reid, coiatemi ou por afinidade, alá o terceriro grau dê servioores, quer

sejam de cargo em mnÍiança ou estatutáÍio. de direção e de assessoramento. de membros ou servidores vinculados

ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçoes do Municipio de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Rro AzuuPR, 20/09/2019.

Auguslo Dembnnski

Sócio Administrador

RG 7.6'17.924-7

cPF 030.067.319-13

CNPI: 33.492-887/oool-31
lns.Est.: 90814936-07
pt-AVRto pARQUES

INFANTIL LTDA
Ruo VirtoÍ Í!,íH nq 40 - Solo I

Boirro lnúr,triol -
Rio Azul PR

CEP 84s6o-ooo

PLAYRIO PARQUES INFANNL LTDA
CNPJ: 33.492.887/000'1.31

RUA VICTOR TYSI(I l,l" 10- SALI 1 - BAIRROINDUSIRIAI - RIOAZ{JI PR-- GEP 84.560{00
FONE: (42) 3,163.11í í - CELULAR (42) 9994S1725

?aropes Ínfantts & Vv\óve\s Escolares
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Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
hiipiiwú_w'. az6vÊ(iobâslos.Dot. br

E-Ínail: cartorio@âzevedobastos.not.br
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'Código do Autentlcação Digital: 112342309191515220883-1
:Legistaçóes Vigentes: Lci Fcdcrcl i" 9.335'94. Lci FcJcrai io 10.405i2C02, \,|cd,da g.cviscÍa no 220C/2C01. Lci fcdc'a! no 13.'105,'2015, Lc:
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual n" 10.1322013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovânte/'1123423091915 í 5220883
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REPÚBLrcA FEDERÂTIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARÂÍBA
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PRlrúElRO REGISTRO CIVIL DE A*IHENTO E ÔBÍTOS E PRi,'AiiVO DE CASA EITTOS, INTERDIçÔES E ÍUTELAS DA COi|ÂFCA DE
JOÃO PESSOA
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O tsei. VáiLrÉr Azevêdo.iÉ i\;iianúa Cavaiúãntr, Oíúaido Piir.eiio Regisiro Cry,ide NasolleÍltus e ÓUitús e PÍryai,vo Lie Casan,Énios, irrteidiçóes e
Tutelas com atnbuiçáo de autenücãr e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em vlrtude de Lei, etc...

DECLARA parâ os devidos fins de direito que. o documento em anêxo identificado indivilualmente em cada Côdtgo de Aulenlbaçào Dtgilal' otJ r,a
refêridá sequência, Íoi aulênücádos de acordo com as Legislâçóes e normas vigentesr-

ãCLARO ainda que, para garantir tíansparência ê sêgurançá juridicá de todos os atos onundos dos respectivos servrços dG Nolas e Rogistros do
Lcrãiô i{â oâÉihâ â a^Éáô.r^.r êôrâl rtô ll,êti^â Âát^!, ^ omw,Éôôr^ aí: lop \ro .lô?/r^rá .tôrôlm,F,^.r^ , ,rcô..ã^ .rô ,im .lvtiã^ ôm r^rtrc ^c
atos notonais e regrsúars, assim, cada Seio Drgriai de Frscai,zaçâo EfiaJudrqai coniém um óoEo únrco (por exempio: Selo Digital: A8C123,1!i
XrX2) e dessa forma, cada autenticaÉo píoc€ssada pela nossa Serventia pode ser confirmada e vefificáda tântâs vêzes quanlo Íor necessário
atraves do slte do Inbunalde Jus0ça do Estádo da Paraiba. endeíe_co htto:/rcorre,oedona.!ob.jus.b/selcdÍqllall

A autentrcaÇáo drqital do docrJmenlo íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a emoresa PLAYRO PARQUES INFANTIL LTDÂ

PARQUES INFANTIL LTDA a responsabalidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentâdo a este CaÍtório.

Esra DEULARAÇAO ior emiuda em 23i09120i9 15:33:2í (hora local) através oo srsrema oe aurenücoÉo oigrlai oo CaÍtoÍio Azevêóo Baslos, de
âcordo com o Arl. 1", 10" e sêus §§ 1o e 2o da MP 22cÉ.12001, como também, o docurnento eletónico aulenticado contohdo o Ceítificado Digital do
lítular do Cârtóno Azevêdo Eastos podeÉ ser solicrtaclo drretamente a empresa PLAYRrc PARCIUES lr{FAÍ\rfll LTOA oú âo Cartótro t€lo
endereço de e-mâil autentica@azevedobastos.not.br

f-êra inÍoiinaçàes iiiêis .je'.êlhêdas dêstê aio, acêssê o sliê !.1lpl_lê!.iOgiial.azevedobaslos. noi br e infoim€ o CódlEa dô Consüi'Ía dôsi6
Doclaraçào.

Côdrgo de Consulta dosta Dêcleraçao: 1355J53

A cúnsutla ctesta uectaraç3o estara drsponlvel em nos§o §Íte até 2í(El202O 15:N:19 lho|ó locall.
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i0i9D8f ELETRO

A

PREFEITURA fUNICIPAL DE iIOVA SANTA BÁREARA

arc coxlssÃo DE ucrTAçÃo
PREGÀO ELETRONICO: 36'iM19

PROPOSTA FINANCEIRÂ

RAZÃO SOCIAL DA E PRESA D&F ComeÍcio de Materiais e Equipamento§ EIRELI

ENDEREçO: Rua Pastor Manoêl MÍgínio de Souza n' í 133 lâdo B - Capão da lmbuie

FONE FAX (4í) 319ffi14o CEP: E2.8í0-100 CIDADE: Curiüba / PR

CNPJ 28.275.797 nO1-59

li{SCR.ESTADUAL : 9O7.fi57 +28

^ acÊtcta e lr DA CONTA BAl,lcÁRlA: agência 0274 / Crc: 13810€

E{ÀL DE COi{TATO: licitacao@detomercial.com.br

NO E OO REPRESE ÍANTE LEGAL: Luciana Conti de Oliveira

RG: 9.948.03$5

CPF: 057.2215.69990

VeloÍ totel: +525,e2 mil, qulnhentos e ylnte e cinco rEi! e r€.!eíÍa e dob c€ntavos).

A proponente D& de Materiaiô o EqüpaÍn€ntos ElRELl, dedara cofihecer 06 lermos do instÍuÍnento
convocatório que rege a presente licitaçâo.

O pÍêço proposto contempla todas as despêsas necessárias ao pleno bmôcimento, tais como os encargo6 (obÍigaçôes

socjais, ampostos, taxas etc.), cotado6, sepaÍados e incileÍltes sobre o foÍnecimento.

DAF Comêrci,o óa lâtaílaia e EqulFrcnt6 EIRELI

Rl.nPãtoÍX.noolVllllnlod.SoEr]ftl3ll-adoB-C.pbdeknbull-CuÍlüba-PR-CEP:828t04r0
TEL (,fí) 3í05{í/() , E.m.ll licitacao( €ícomeÍcial.corn.br

CNPJ: 28.275.797000í69, lE: 90r.5657+28

ttêíl CItdê Und De.cdçáo
Larc. /
Hodelo

ValoÍ

unitário

Valor

total

59 02 Und

REFRIGERADOR FROSÍ FREE DUPLEX

Capacidade máxima de 4O5 tjtros Congelâdon

88 Capacidade Líq. RefigeÍâdoÍ: 4O5, Capacidede

Total Brutâ:4O5, Câpaddade Bruta CoÍtselador:

88, Capacilâde Bruta RetrigeÍadorz13. Cot .

BÍanco

ConsuU

CRM 45
R$ 2.22í,30 R$ /í.,1,t2,60

't0 2 Und

BALANçA PARA COZINHA Eletrônica d(ritd cl

bândeia 19 a íokg: capacirade de atá í0k9;

graduaçáo de 1 sm 1 grama. equipado com um

sistema de alta precisão de calibÍagem; sistemâ de

tara.

NAC/

sF 400
R$ 41,5í RS 83,02
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D8f ELETRO

í -Prazo de entÍegE do pÍoduto: até íO (d€z) dias útêis, contados a paÍtir da autorizaÉo dê foÍnêcimerúo emiüdo pela

preÍôitura.

2-Plazo de validde da propo§a: 60 (sêssênla) dias. a paÍtir da data de abêítuÉ do pregáo

CuÍitibâ, 20 d€ 3êbínbro de 20í9.

LUCUNA COJ'ITI DÉ OLIWIRA

RG:9 948 033's

S. t,!r.r.I ô

D&F ComeÍcio de MatÍs. E Equips. EIRELI

Luciana Conti de Oliveira

RepÍesentante Logal

RG: 9.948.03$5

CPF: 057.2rí5.69&90

DtF Co.norclo de ,.rbrilb e Equlprr|rnto. EIRELI

Ru. Pator fanoal Vlrgir{o dê So@a Íro lí3} l-ado B - Capao da lmbuL - CuÍiüb. - PR - CEP: 82tíO{,00

ÍEL (al) 3í954r/o, Enail !isits9ê.@d9&.@.9ls !I
CNPJ: 28.275.79710001{0 / lE: 90r.565r+28
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D8f ELETRO

A

PREFEIÍURA UNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ

Arc comls§iÃo DE uctTAçÃo
PREGÀO ELETRONICO: 36'20í9

AirExo 4 - DECLARAçÃO DE |OOIIETDADE

Dedaramos parà G fins de direito. na qualidadê de Propon€ÍÍe do pÍocodimênto licitatório, sob I modalftlade de Pregáo

EletÍônico N.o 3620í I, instaurado poí este municít*), quo não eatemc imp€dld6 de licitrÍ ou cofllt?tar com a

Admlnbtreção Públlce, em quslqueÍ (le suas esfêras. Poí sêr epÍessào da veÍdad€, firmamos a píes€nte.

CuÍitiba, 20 dê !€tsmbÍo de 20í9.

I,UCIANA CONTI DE OLIVÉIRA

CPF:057.245 699'90
RG:9.948.033'5

$i.rc
D&F Comercio de MatÍs. E Equips. EIRELI

Luciana Conti de Oliveira

ReprÊsenlânte Legãl

RG: 9.948.03&5

CPF: 057.245.69&90

D&F Comcrclo dr labÍfab . EquiFreíúo EIREU

Rua HoÍ lan€l VlÍllnlo d! SoEr nô íí39 L8do B - Cape d. fnbdâ - Cu.iüb. - PR - CEP: 82tlO-{O0

rEL (aí) 3í9tôí/o, E{all l!siEssqed9Í9.9!!cÍ9!3!§9E.E
CNPJ: 2E.n5.797r000t{9 , lE: 907.6C67+28



iü -zD8f ELETRO

A
pREFErruR uNtctpAl- oE t{ovA SANTA BÁRBARA

Arc co rssÁo De urcrlçÂo
PREGÃo ELETRoNlco: 36120í9

A it E x o 5 - DEcLARÂçÃo oE rNExsrÊrcn oe raros trpEotlvos

D&F Comêício de MateÍiais e Equipamentos ElRELl, CNPJ 28.275.797/0001-59, sediada na rua Pastor Manoel Mrglnio de

Souza n" 'l í 33 lado B - CaÉo da lmbuia dedara, sob as penas da Lei, que até a píeseÍ e data inexistem fatos impêditivc

para sua habilitraçào no píesente processo ciente da obÍigatoriedâde de declarar oconências posteÍiores.

Curitiba, 20 da est mbro do 20í9,

LUCIANA CONTI DE OLIVEIRA

CPF: 057 245 699'90

R6: 9.948 033'5

t $Urq
D&F Comercio de Mets. E Equips. EIRELI

Lucbna Conti dê OliYeira

Reprêseíltante Lêgal

RG: 9.918,03+5

CPF: 057.245.69990

OtF Co.oerclo dê lâtorlrl! ê Equlp.mênto EIREU

Rua PdoÍ lanod VlÍlirúo de SoEa no ll3$ tádo B - C.Éo dr tnbrda - Curltiba - PR - CEP: 828íGaOO

TEL (.í) 3í05.5íio / Eflâll ligtrg3EBldggEerg j4s9!! jÍ
C)lPJt 21.275.79 U$1á9I lÉt 907.ilí,+n



i ü;3D8f ELETRO

A

PREFEÍTURA uur{lcrpAt- DE NovA SAIITA BÁRBARA

Â/c coxlssÃo oE ucrrAçÃo
PREGÃo ELETRoNICo: 36mí9

A I{ E x o 6 - DECLARÂçÃo DE INEXISTE cIA DE EUPREGADoS ENORES

D&F Comercio de Materiais e EquipaÍnentos ElRELl, CNPJ 28.275.797/0001-59, s€diada na rua PastoÍ Manoêl Mrginb de

Souza n' 1 í 33 lado B - CaÉo da lmbuie, dedaro quê náo possuimoe, ôm nosso Quadro de Pessoal, emprsgados menoÍes

de 1 8 (dezoito) anos eín tÍabalho notumo, peÍigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 1 6 (dezes.s6is) anos,

salvo na condiçáo de apÍÊndiz, a paÍtiÍ de 14 (quatoze) anos, eÍn observància à LeiFederal no 98t1, dê 27.10.99, que

altera a Lei no 8666/93.

CuÍlüba, m d,e !€têmbrc d€ mí9

*.'âll:3iiâl;,';,,*

ô .Ur rq

D&F Comercio de Mafs. E Equips. EIRELI

Luciana Conü de Oliveira

Representanlê Legal

RG:9.9{4.0395

CPF: 057.245.69S90

O&F Comarclo dÊ lrtrrleb e Equlpüpnto. EIREU

Ru.&ílanorlViÍlinloôSoru.n'íí3:l-t-rdoB-Calaod.kDbuia-Curtdbâ-PR-CEP:828íGaO0
TEL (iH) 3í95.8í/rr, 

' 
E-ídr Isitr93qegg!99!ers!ê!994E

CI{PJ: 24215.7971000'l§9 , lE: 007.5ô67+28



D8f ELETRO
: 0:4

A

PREFEITURA MUNrcIPAL DE NOVA SAXTA BÁRBARA

a/c co lssÂo DE LtctTAçÃo

PREGÃO ELETROI{ICO: 36fiI0í9

A N E X O 7 - DECI-ARAçÃO DE r{ÂO PAREI{TESCO

D&F Comercio de MatôÍiais e Equipamentos ElRELl, inscÍita no CNPJ Eob o n'28.275.797r0m1-59, por intsÍmédio d€ seu

representante legal a Sra Lucàna Conti de Oliveira, poÍtadora da CaÍteira de ld€ntidade no 9.918.0395, e do CPF no

057.245.69990, DECLARA, pare efeito de paíicipsÉo no pÍocêsso licitatóÍio PREGÁo ELETRÔXICO No 3612Í'í9, da

Prefeitjra Municipal dê Noya Santa BáÍbara. que náo mantém êín s€u quadÍo societário ou empregâ óniuges.

compentleiros ou parentes em linha Íeta, colateral cu por afnidade, até o tercdro grau de seÍvidoÍEs, quer sojam de caÍgo

em @nfunça ou estáutário, de direÉo e de assêssoraÍnento, dê meínbíos ou servidores ünculados ao DepaÍtamento de

Finanças, Coínpras e Licitaçóês do Municlpio de Prebitura Munidpal de Nova Santa BáÍbara.

CuÍiüba, m dê 3€tambÍo de 20í9.

|.uoon" olf ;ll:,,?,'l,T' 
*o

nG:9 948 033'5

.l{r /q

O&F Comercio de Malrs. E Equips. EIRELI

Luciana Cor i de Oliveira

Representante Legal

RG; 9.9{8.03}5

CPF: 057.245.69+90

DeF Com!Ício óa latrí.lE e EqulpmofitG EIREU

Rua Pútor lanool VlÍglrúo dc Sor.a, n' ít3:L l-rdo B - Câp.o dr knbrdâ - Curtüb. - PR - CEP: 82Elo-JOo

TEL (41) 3í0661/ll), E{nrll licitacaoodercomercial.com.br

CHPJ: 28.275.797rí100í{0, lE: 907.5ô5r+28



D8f ELETRO

A

PREFEIÍURA trUNICIPAL OE NOVA SAIiITA BÁRBARA

Arc co lssÃo DE ucrTAçÃo
PREGÃO ELETRONICO: 362019

ANEXO 9 - OECIÁRAçÃO DE ENOUAI'RA ENTO E REGIIE DE TRIBUTAçÃO OE E PRESA DE PEQUENO
PORÍE

Oêdaramos para os eÍeitos (b disposto na Lei Complementar no 123, óe í4 de dezembÍo de 2006, que a EmpÍesa D&F

Comercio de Materiais e EquipaÍnentos ElRELl, inscritâ m CNPJ 6ob o no 28.275.7971ffi'l-59, esta ênquadrada na

categoria Pequeno Porte, bem como não eslá indulda nas hiÉteses do §4o do aí- 30 da Lêi Complementar no 123, & 11

de dezembro de 2006.

Curiüba, m de s.tambÍo dê 20í9.
LUCIANA CONÍI DE OTIVEIRA

CPÍ:057.245 699-90

RG:9 948'033'5

:$25

r\r §
D&F ComeÍcio de MalÍs- E Equips. EIRELI

Luciâne Conti de Oliveira

RepresentarÍe Legal

RG: 9.948.03+5

CPF: 057.245.69990

DEF Co.nerclo & Iata.lel! ê Equlpúlentoo EIREU

Rua Pútoí lln€l VlÍllrdo do Souz! Írc íí33 Lrdo B - C.Éo d. knbula - CuÍfiba - PR - CEP: 82ríGaOO

TEL (ifl) 31054íiO, E{lâll licitacao@doÍcomercial.coÍn.br

CIPJ: 28.275.7971001€0, lE: 907.5ô67+28
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FROST FREE
CRM45B

Consul
Flede de Sarwiços

..l-Er-

3003.0777 0loo 170 0 rr7
www.ooriaul.cortr.bF

1 - Tampa Congelamento Rápido

2 - PÍateleiÍa Contelamento Rápido

3 - Formas de Gelo

4 - Controlador de Circulação
de Ar

5 - PÍateleira Porla Freezer

6 - Compartimento ExtÍa tÍio
7 - Alojamento Filtro de

Ar Bem-Estar

8 - Prateleiras de Vidro (removíveis)

9 - Controlador de Temperatura
do Reírigerador

10 - Caveta de Legumes
'11 - Rodapé e Pés Estabilizadores
'12 - Porta Ovos

l3 - PÍateleira Porta Reírigerador

1 4 - Separador de CanaÍas

l5 - Prateleira Carrafas

lffir

ffi§, a§,..

*lã4+ r-**-- :l . =

g;]

13

72
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uúes de Pequenos Problemas

4

Alguns ruÍdos são considerâdos pr@íios ao funcionarnento do Íeírigerado.. A í4uir, apresentarÍ)os
uma relação d6critivâ dos ruídos caracleÍÍíicos do funcionaÍÍEnto

f.f'p
i.'a
f.{+.'b
:1.
t!*.
ir.'a
F
+.
it,.{.

8Í eíd6 são dcrridc o deidacrnerlúo de Belo.
E o .rEÍo íuÍdo qlr 6drE qurdo h.mõ dê Befo a& Etir.des do
fteezer e epdõ à Ertperarr_á arÍblãie.

Ruído car*terídco de mGa. SiE,riffca $lê o cdrF€soa astá arn
fu'|ckÍlarllcírto-

Bu6o câráctêíÍ§ko da .,Çdlsáo do Sás no siíÊmâ dê rríri8cràéo.
Ê rfi ruÍdo s.rrdhift o g.rado qúaído s. .rrhe rm b.lão ê Aís.

Ruído cüà<d*ko de ágpa escorrúdo OcqE quando o lEír;gÊrár
esá Íaz€ído o deaêlo-

RuÍdo câff| rííko de rcnriladoÍ, que íllúd $E o stlerna lra Íee
€íá €nr pcríeilo Ímck,lerflGí o. tse sltGrna Earaile uma lEírpar-dlrrrà
u'lifuímc no píodrno e hz cdn qre n& haia n€c.sridade de s€ íazeí o
degelo.

Eí.|o.:

ldrb do rlt rE
dc vadrefo

hído do
aúFÜoa:

&rado d.
a0.n5 í. f*
kúdo dc d.tdo

AÍaesdG lit, pú. a eêa. §.nlrúGn+Íç umufica@ púftu qslwrô
a tahda a quit:

Couso Provóvel SoluçõoProUemo

ürilattaa átt

Faltâ de energiâ VeíiÍique o íusível oo o disjuntor dã
residência. Veia tarÍüéÍn sc o plugue
está conectado à tdnada,

Tensão muito bâixalâlta
irío pode scr notado pelas
oscilaçôes de luminosidâde dãs
lâmpadas da casal.

lnstale um 6tabilizedoÍ autoínático
de volta8em coÍr potência mÍnimã
de l00O Watls. 3

Tomâdâ com defeito Li8ue outro aperelho na tornada para
veÍificar e lroque a lomadâ se neceÉsário

Plu8ue d6conectado Con€cte-o â uma tomada adequaú.
No caso de incompôtibilidade do
plugue com a toheda, tÍoque a tomade
por uma adeqr.rada.

O Reítigeredor
nao lit

Cabo de alrmentação
daniíicado- l

Li8ue para a R.de dc $rviçc
Co.|rrl (capa).

lnstaleção em local não
adequado. l

Veia o item 'FoÍ oíde Comêço?"
llnstâlaíüo).

Nivelârnento inâdequedo ReSule os pés 6tâbilizadoÍE 4

RuÍdc
anoEniu§

À circulâção do er está
scndo diíicuhada-

Não obEtrue as sâÍdas de er Veia o
rtem -Cornponefites do Refíigcíadof
(Sistema Frost Free)- 5

Refiitcr.Éo
insufciênte

Controles de temperatura em
po'sição incoÍÍeta-

Aiuste-os, conÍotrne o item "Usando
o ReíriBeradoí (CoÍno operar o
hinel de CoiEole). 4

Ponas sendo abenas (om muita
Írequênciâ. 4

lhst ria a5 pessoas a abait as portas
somenle quÀndo necessário.

SuoÍ elleÍno

Ilevâda umidâde do ar
àmbiente (normal em ceÍlo§
climas e épo<as do âno).

lnstele 5eu re{Íi8erador em locâl
ventilado. 3

Má vedaçáo da borracha
ma8náica que contoma â
pone,

ReSule os pés 6tÂbilizedoÍ6 de
màneira a manteÍ o Íeíri8eíadoí
levemente inclinado pere tÍás. 4

Abe(,ra de ponâs muito
tÍequente. 4

lnstíua as pegsoas e etrir es poílÂs
somente quândo necessáíio.

gtoÍ inleÍio

AlimeÍrtos d€lenúalados e ou
re.ipientes com líqurdo§
destempados {umidade

Embale os aliÍÍEÍrtos dou lampe os
recipieírtes.



Problemo Couso Provóvel

lataaaaaaa -.la a aalaaa ú{
Àlto'6es

l omeõca
Soluçõo no Póóino

9roÍ ir êrno Má vedaçáo de borÍache
nrãBrÉticâ que comomâ e pona

Regule 05 p{5 6labilizadores de
mâneira â mahteÍ o refri8eíador
leveÍneÍte inclinado pâra úás. 4

^rmâzmaÍnento 
de alimemos

quentes rio refrigeíadoí.
Deixe esfÍier 06 ÀliÍneíitos ent6 de
aímazeoar nô seu reíÍiSerador. 4

Ponas mal íechadas Verilique 5€ al8um óleto está
impedindo o Íechamento completo
dãs ponâs Se nec6úrio reor8anize
os alimenlos.

Fonl|afao
& tcto m
frtczcr

lnfiltÍação de umidade p€la
pona.

Veíifique se alBum cbieto eíá
imp€dindo o ÍectaÍÍEnto co.nple{o da
pona. Se n€resúíio reorganize os
alimentos no seu f(-zer, Persistindo a

fonnâção de gelo, li8ue pâra â
led€ d€ s.Ívips Conirl (capa).

Lâmpede
não ecctdc

Lâmpeda queimada Subslitua a lâmpada. Veja o item
"Manutenção e Cuidàdos"
fTrocâ de Lâmpâda) 7

1029

a]llla

IEITO DC GATAiÍ|IA adeqração do local para instd@,
teíÉb déüice compatível coín o
prodto, elc;

. Na'ffi, õ sÚp€s elétriG
eiou hiláÍc obl de gás náo
forem ccmfub com a ideal
Íecomendadá íD Manud do Coír$!
midor do prcdrto;

. T€nhÊ o€oddo mau tro, uso inade"
quado ou se o produto tiwr sofrido
alteíaçoes oü Ímdificaçoes estéti-.
cas dou ftmcimi*s, bem como,
tiver sido reaEdo conseÍto poí
pessoas ou entidâdes não gedenci-
adas pela trVhirlpool §á.;

. Houver sinais de violaçáo do produ
to, remoção e/ou aduherarJO dO
número de série ou da etiqueta de
identificação do produto.

âr gnranüas legal e/ou espedal
nlooÜrEn
Despctr cmr a instalâçáo do produ-
to rêatuada pela icde de Serviços
Conqrí, ou pE pessoõ ou empresas
não crederüafu peh túrirlpool
S.À, salvo os pÍoduE com inía-
l@grfiifta inÍomada no maual;
. Despesas deconentes e coflsê'

WeÍrtes de instdaçâo de pe6 e
ace§óÍb (trre nfu peÍtençam ao
produto, me§ÍíE a$rel€§ @írEÍ(b
lizados pela Urhühool SÁ., Sro
os especificados para cada modelo
no Manual do Consumidor;

. Despesas com máodeobra, materi-
ais, peças e adaptaços n«essárias à

O sêu pÍoduto Consul e garantido
contÍa deÍdtoE de fabricaçáo, pelo
pÍilzo de 12 me§es, (ondo a partir
da data da emissáo da l,lota Fscal ou
da entrega do produto. ao fimeiro
adquiente, sendo:

. G G futs) pnneÍcg Ín€ses - gat-dltia
hs4

. Os 0Íl (nove) últimos meses, -
garaÍÍtia especial, concedida pela
Whirlpool Sâ.;

A garantia coÍÍpícsde a substituição
de peças e màode<rba no ÍepaÍo de
deferto deryibnents orffios. pelo
frhkarte or pda hú dê SGíuitDs
Consu{, cqm sendo de füiqão;
BiÍante o período de *Jêírda da
garaÍrtb o p{odúo teÍá õsi$&rcia
teoka da kde de Serviços (orad.
As oaontias lcoal e/ou esDecial
ficaãr autom:dtamcntc iirvali-
dadas se:

. 0 uso do proctrto Éo for exdui-
vamente dorÍÉstico;

. Náo Íorem observadas as dktr
taÇóes e recomendaçôes do M+
nual do Consumidor quanto a uti-
lizago do produto;

. Na imtala(áo do produto náo
forern obsenadas as especif icaçóes
e reconenda$el do Manual do
Consrnidor quanto às condiçóes
para iírstalaçáo do produto, tais
como, nivelamento do prcdutq



prepara@ «lo bcal para iníalaçán
do poduto, or sep ,ede détrica, de
gas ou hidráufca, d,Enãia, aterÍ&
mento, esgoto, et( ;

o Falhas no Íuncionamento do pÍG
dúo decorrentes da falta de forne
cinrento ou problemas e/ou insufi-
ciência no fornecimento de energia
déüica. ágüa ou gás na residência,
tais cmro: oscilaçÕes de energia
elétrica c.peíiores ao estabelecido
no Manual do C.onsumidor, pres-
sao de água itu.tficir:nte para o
Ídeal funcionamrto do produto;

. Sewiços dor êOesa de manu-
tençáo erbu $npeza do produto;

. Falhas no funcilrmento nomd
do pÍoduto decorÍents da fdta de
limpeza e excesso de resduos, on
dnda, dt'cornntes da exiíência &
úietq em sêu ideÍioÍ, eíÍanhos
ao seu funcimirrpírto e Íinalidade
de utilização;

o Transporte do Froürb até o locd
deÍinitivo da instalação;

o Produtos ou peças que tenham sklo
daniÍicados em consequência de
remoçáo, manuseio, quedas ou
atos pelo próprio consumidor ou
por terceiros, bem como efeitos
deconentes de Íato da natureza,
tds como reknpaqo, chuva inun-
daçáo, etc.;

lmportrrb: t{Ão No§ RESPoI{-
SABIUZAITIO§ FM VKO D€ SER.
vrços PRE rÂDoEPoR TERCETROS.

Recomendanos que no ato da enúe-
ga, confira seu prodúo na pr6leÍEa
ib trangortador. Verifiqr a qlaaida
de da entreqa, a quantfth&, se o
pÍoduto está de acordo com a corD
pra e a descif,o dal{ota Fiscal qr o
acompanha. Cfio exista qualquer
problema, recuse o produto, regiíre
o motivo no verso da Nota Fiscal e
entre em contato com o responsável
pelo serviço de entrega.
r DeÍeitos estéticos (produtos risca-

dos ou amassados) ou com falta de
peças internas ou externas de pro-
dutos vendidos no eíado, saldo ou
produtos de mostruário. Esses pro-
dutos têm garantia de 'l 2 meses
apenas para defeitos Íuncionais
náo dscriminados na nota fiscal de
conpra do produto.

r Despesas por processos de ins-
pêçáo e diagnóíico, incluindo a
tac de vi§ta do técnico, que deter
mínem gue a Íalha no produto foi
Gatsda po rptivo não coberto
poÍ esta garanüa.

. Chamados relacionados a orien-
tação de uso de eletrodoméÍko,
cuja explicaçáo eíe.la presente no
Manual do Consumidor ou em
Etiquetas Orientativas que acom-
parüam o produto, seráo cobrados

. doa eolsumidores.

A gratia especial náo cobre:
. Deslocdnent6 para atendimentos
de produtos instalados fora do
municíoio sede da Isde de 5eÍ-
viços Éonsul, o qual poderá cobrar
taxa de locomoção do téoúco, pre-
viamente aprovada pelo corsumi-
dor, conÍorme tabela de quilo
metragem emitida pela lVtlhgol
S.À divulgada através do Setrip
de Atendimento ao Consunridc
(sAc);

r Todo e qrCquer defeito de fabri-
caÉo ffirte e de Íácil conía.
taçáo.

. Peças suieh a d6gõte natural,
dccaÍtáYett cu srrsrnlueb, peças
mówii or r€tÍudveis em uso noÍ-
nlal, tais omc lâEpadõ, flúrc,
botões de comando, puxadoÍes,
produtos risodm e amasado. bem
como, a mffira utilüada na
aplicaçáo das peças e as cons€{uêrr
cias advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whidpool S.À náo autoriza nen-
huma pessoa ou entidade a assumir
em seu nome, qualquer outra res-
oons*íilade rclaüva à oaÍantia de
ieus produtos aláÍr dõ frui odi+
tadas.
AH*boel5.A. reserva-se o direito
de aherar orxterbticas geÍais, técni-
cr e estéticas de sets podutoq sem
avbo orévio.
EsE Íerrno de Garantia é válido para
ptoúrtG vendidos e instalados no
tenitório brsileiro.
Para a if @uilidadg preserve e
mantenha ede Manual com o
Termo deGdq e Nota Fiscal de
Compra do proüfio rmpre à mão.

<Dl
Whir!ód ;3

ut(oo9
i3

103$

útirlpool Sl,
Uhil.d! & ELúodqnadú

Atêndimento ao Cohsrrmldo.
Rua Olympi. SêmeraÍo no 615

làÍdim sàntà Emíliâ
CEP (Xl81901 - São Paulo - I

Caixa poíal 5171
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REÚBUCA FEDERAÍIVA DO ERÀSIL
ESTAM DA PARÂIBA

CARTÓÊO AZVÊÍX) BASÍOS
FU"DAI'O EI 

'8'TPRTERO REG|§TRO CML DE I{ASOEITTO E óB|TG9 E pflv IWO DC CÂSAEIírOS, rrrrERÍXçÓES E rurEL S DA CflARCA ÍrE
JOÃO PESSOA

Av EÍitácjo Pessoa, lí,15 BairÍo dos Eslados 56O3O,(x), João Pessoa PB
Tel. | (E3) 324+54(x / F8r: (E3) 324,1-5aO4

htts rtrlúrr.azâ.€dobaC6. mf .bí
Efi ail : cartoÍio@azerredoba§{o§.not.ba

DEC|-ARAçÂO DE SERV|çO OE AUTETüTICAçÃO D]GTTAL

O Bel. Váher Azevêdo de Miranda Cavalc6nü, Ofcial do PrimeiÍo Regist o CM de NssdírÉotc e Óblos e Privaüvo de Casamêntos, lntedires e
Ttíebs co.n ah:hJiÉo óe aulêrticar e rêco.lrecer ftrnas da Coín€Íca de Joáo P6sos CaÍitd do EíEdo da ParâÍbâ, em üítude de Lei. elc...

OECLARÂ pâÍa os deüdos fins de dirêito que, o doqJmeíito em aÍrexo k enlifcado iÍtdivirudmônte qn da Cüilo & Au,EntÉfu Digiblt g nd
reíêÍira sêqu€rKjâ, íd âúenticados ê acoído com as LegblaÉes e nornag vigentesf.

DECLARO ainda que, para garanliÍ t'ansp€Íúrciô e segurEnça iuridica de todos or alos o.iundos d@ Í€spedivos seÍviços de Notas e Regisúos do
Estado da ParEíba, a CorÍegedoris Gelal de Justiça editou o ProüÍiento CGJPB M 003f20'1,1, deteÍÍúnando a inseÍçáo de um código em todos os
at6 notorieis e Íêgisfais, assim, cada Selo Digital de FiscdizeÉo Eúeiúkjd co.rtát! um códbo úíüco (po. e\€fnplo: SCg Uglbl: ABCIU,
XrXa e dessô íüma, cada aúenl,caÉo proc8sada pela nosss Seív€Írtia pode ser confirmada e \reÍif{irda tEntas vezÉ quanto rq necessá.to
at'a\és do site do TribunEl de Jusüça do Estado d. Parêlba, êndeíeço htts/coÍÍegedo.ia.gpà.jus.br/sdodigital,/

A aúefitkaÉo digital do dGrÍEírto faz pÍot a d€ que, na data e hora êm quê elã fti rEdzâda, a eripÍesa OtF COERCIAL LTDA - IE üúa
posse de um doq/ÍÍEÍrto com a3 rlesra! caraclerísti€s ql.E bram ÍepÍoduzlras na cópiâ aúenlicada, seido da eírpíesa DIF COEROAL
LTDA - mE a íesponsatÍlidade, única ê exdu§ya, pda idoneftlade do doofieíÍo ap.esêitado a ede Câ,iftb.

Ests DECTARAÇÁO fd en*üda em íír09r20í9 l3:50:!O (hor.loc.l) etavés do sisteíná de .utentjcaÉo digtlal do Carlóíio Aaevêdo Ba§os, dê
aco.do com o Art 'l', 10P e seus §§ 1o e 20 da MP 22002001, como taítém, o doq-lrÍlenlo elstôrdco aú€í{icôdo contendo o Certificado Oigital do
titlaÍ do Cadório Azevêdo Bastos. poderá sêí s{riqlado diíet rnênte a erÍpÍesa Ir&F O(reRClAL LIDA - E ou ao Carlórb pdo erúereço de ê-
msil sdeíííca@azêvedobssro§.notb.

PaÍa iríoflnaÉê mais detahadas de3te alo, âc€sse o site hlFi.llAglÍtS4alAtÊylgg!3slg§,lCt.hf e iníoÍrne o C&klo à Coôsufta da5ía
oEdaôdp..

digo d. Coí.ult d..tr D.cLr.çIo: 1 3,t5956

A coíÉdta desta DedaÍsÉo e!{âná dispo.rilrel eín nGso lite até íír09r2om í0:0í:35 (hq. lo..l).

'Códlgo de Aut dic.çáo DlgÍtrl: 7787í 109í 9095E í80957-1
1tebbçór Vlg.írtÉ: Lei Federd rf ô.935J94, Lei Fedêrd no í0.46/2002, ií€dira PÍovisó.ia no 22út2ú1, Lei Fêderâl n' 13.105120í 5, Lei
Estadual no 6.721l2mô, Lêi Eíaduâl no 10.í32n013 e PÍoümento CGJ N" 0(B/20'lií.

O ÍeíeÍido é veídade, dou ê.

j ú;?

ürcOsà í d734íd9.íO57t2d69Íe6bd5badb3a 116a3c3d70682a8b í 3$3e8d í 7531ccE7da83{3eo6e,a7E8EG)72bí b56b72aE6b{7,r8d4707Ída l 59dHX)
88d85dec.60d7bí 99dEbe86frdií5984e8,l 3eÍ

CHAVE Í»qTAL

§TotstualL -ai.

ffiÔEÜE
E àEÉa L.2IlÊ1,

htFs://autdirtâl.azewdobestos.not.bÍ/hom€/comprovEÍí./fr871í09190954,t9)957 1t1
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D&F
i033COM ERCIÂL

PROCURACÃO

OT TORG/I {ÍE: OIF Corlrtlo ó. LüÍiab a Equlp.mnto. EnEU. p.3sos jrridi:e dê diÍüto pÍivado, inscÍit no

CNPJ tob o âo. 2t.275.7t7rúOí{t, in3cÍi;lo calrdual n.. 9075657+2E.CoÍn !.d. ns Ru. Pútor lrLnod VrÍginio de So@s. l09e

80 í13:i Lado B, C.pâo do lmbuis CEP: 8281()-.0, nr cideóê d6 CuÍilibe/PR, nostc rto íaPír!.ntr(b por Fh\d. P.ÍrúÍa lrirf,
br8ilcir. soltcirs. pod.doÍ! (t. cádul8 d. k mlir.ô RG ]f í0.7allt5t4, EESP PR inscÍits íro CPf .oõ o no 070.í í í,t6&74

Íesidents na Rua Tr€írto, 155 -Apto 308. Bloco 0í - CEP 6.f86.í90, na cidada d! Cürbd PR. nos trÍmo3 do Contrto Socbl.

Luclrn Cooü ô Olltícll c8ada, po.bdora d. cadub d. id.ntirada RG n' 9.e44.0$H,

inscÍito no CPF aoô o , Í!3irêflb na Ru.. TrrvÉsa AÍi AlbaÍt í5@ - Sâo CÍiíóyb, na cidtd. d. São Josá (b3

PinhaiíPR, CEP: &t.0OS190

POERES: Ampbs . gú is p.râ o nm .ap.cbl dc Í!pír!.fit!Í e qíoíls c !m to.h. .3 Ínod.IúrÔ. d. licbçP.e.

podrndo, pers teÍ o. epílsaírtaÍ impugnsÉ.3, ÍloJrtog ? pcdk o dc ÍsÍl{tidaílçao; subscÍlwr â a3ri1.Í todc a (}railquêí

dooJíneotos quâ sê fzêílm n@s&b+ induir/€ dadaEçóa3, pÍoportB r cootrrios da bnachaíÍo, paÍtidPâÍ (Jê !.3!ô6
BlbliEs, íÊnunciaÍ e prEzo c diÍúto dc íEJrlo: ürfm, pÍat-ar tod6 03 daínâB Etos nGáÍbg G iÍrdispansáwB Eo bom c fu
d8amp€nho do pírsaíriâ mendato.

Curiübs, 05 ô 3strmbro ô 2Oí9

PcírndÍú

Sódt - PÍopÍicláú

RG: í0.742.Í58{

cPF. 079.1í 1.66+7E
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REPÚBUCA FEDERATIVA OO BMSIL
ESTADO DA PARAÍBA

CÂRTóTUO AZEVÊDO BASTOS
R.II'DAIX' EI íEt6

pf,ü eRo REesrRo cML D€ raAs(lEt{To E óBÍÍos E pm/AÍwo D€ cas^Er{Íos, rxTERÍrÇÕ€s E TUrEus DA corARcA DE
JOÃO PESSOA

Av Epitácio P6soa, íízis BdÍÍo dc Eáâdc 5603(Xx), Joáo Pessoa PB
Tel.: (E3) 32.4+ {}{ / Fax (83) 32/í,4-546,í

httsrlwrYw.ezevedobago§..rot.br
E-mail: carloÍio@azê\rÊdobastos. not.br

DECI.ARAÇÃO DE SERVTçO DE AUTENTICAçÃO OIGITAL

O Bel. VábeÍ Azêyêdo de Miranda Cavdcánti, Oícjal do Primeiro Regiso CivI de NascjÍrsrtos e Ób1c e PÍivetivo dê Câsarnênlos, lÍú€ídiÉes ê
Túels3 co.n aüiàdÉo de auteírticar e recoíflGcer frmás da CoírâÍEa de Joáo Pesloa C.Íitâl do Eíâ(,o da Paralba, em yiúíe dc Ld, etc...

DECIÁRA pára os deüdos frlr de dirEilo quê, o do.rrÍnoírto êrn ânêxo k ênlificado indiyidualínentê em cada Códrgo da Autonlicáéo Oigíal' o! ns
Íetb.ir8 seqrÉncia, Íd auleÍíicad6 de aco,úo cDÍn a6 Legidaçós e no.mas viFnted.

^ DECLARO airúa que, pal-a ga.antiÍ transpaÉnciâ e s€gurânça iuÍldica de todos os ãtos oíiuÍÉG dos ícspêdivos serviç!§ de No{as e Regisfros do
' E§tado da Paraíba, a CoíÍegedoÍia GeÍat de Jusüça editou o Proümer{o CGJPB No m3f201.4, deterÍlinando a irEêÍçáo de um cidtlo em todos os

ato€ noto.iais e regisfeis, essim, cada Sdo Oigital de FiscalizaÉo E!trai'.rdidel contém um ódigo linico (por exer'.ndot SCo OblE,t: ABCIAU
XlrQ) e &ís foÍms, cada aúenticaÉo p.ocessada peh nossa Seft!Íúia pode scr conflmadg e verificada tantas vrzes quanto Íoí necessário
atÍEvé8 do site do Tribonal de Justiça do Eslado da ParaÍb6, endeÍeço htFr/coÍrEgedoÍia.tipb.jus.brtselodigita,

A aúeoticaçáo dilital do dooJíÍEnto fdz pÍova d€ que, na dâta e hors eín que fja hi Íealzada, I enDr€sa lrcf COERdAL LTÍr - IE tinha
posse de um doorÍEnlo com as írcgÍas carscteÍÍgica! qtE bram ,epípdrzidag na óÍia aúertjcadg, geíÉo da ernp.e3€ ÍraF COERCI L
LTDA - fE a reEponsaulirade, ü$câ e exdusiva, pda k oíeidade do doqmenlo apt€§êítado a es*ê C€íóíio.

Esta DECI-ÂRAÇAO íor eínitids em 24Joarmíg 0!:12:30 (ho.a bc.l) através do siáeÍna de aúeÍÍicaÉo digitel do Cârtó.io Azevelo Bâstos, de
acoído com o Art- ío, í0" e sêus §§ ío e 2c da MP 2200200í, como também, o docrrmêíto êlebônico âúerÍicado cDnlendo o Cedif€ado Digital do
tit-aar do CartMo Àzev{do Baíos, poderá sêr s.ricjtado diÍáârnente a erÍp.esa DeF C(XnclAL LTDA - E oo ao Caító.io pCo erdereço de e-
meí Eúeítica@sze'redoôasíos.nolb.

Para iÍíoÍm8Ées mais det6lh6d8s deíe Eto, acÊsse o §te ESns/AJfüSllêIAZÊyef&D3slg§4gllI e iníofire o Códigp dc Co,surÍa d.d,
Mar,açãÉ.

Códlgo d€ Con ult d6t Doclú.Co: 12299ô8

A coÍBúa destE HsraÉo eca.á dispontud eíí nosso site Eté Zulllri2o2o í7:ía:lt5 (hoí. locd).

rcódigo do Aúrrltlc.çlo Dlgld: zE72«x191?135$99Ê1
I-sebLcê Vlgütr: Lei Fedcr-d no E.935/94, Lei Fedcral nô í0.,406/2m2, Mcdida PÍwbó.ia no 22únú1, Lei Fedef,d no 13.105120'15, Ld
Estadual n'8.72í12008, Lei Esrãdual nc 10.í32n0í3 e PÍoümêolo CGJ N'003201,t.

O reíerido é YeÍdade, dou íé.

CHAVE DIG|TAL

iü.r4

m005b1d731Íd9{05f2d69Ê6bd}5ôô6556073c1b7Ía#db6e0bb66ac3?,ldâcà197f36fr9e2âíc8íoa10d,ü2ü72a8au71W707Ída159db008€d
85deOda99382?0dc587da í 6ê225598{x gd(n

Eé:ltuI Eà!ú.t.lDt

htF6/addigital.azei,edobastos. nd.bí/homêJco.ÍrpÍovânter7E7230,t 1 91 71 3590996 1t1
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f,n{EiÉRlo DA F .Ét{DA
S.crslaÍl! da Rcc.lta F€daral do Brail
PÍocurado.iôGor.l d. Fzande lleclon l

CERNDÂO POSITIVA COX EFEXTOS DE NEGATWA DE DÉB]TGS RELATIYOS
FEDEM§ E À DIvlDA ANVA DA U'IIÁO

O.tl': DTF COIERCIO OE IATERIAITi E EQI'IPATEIITOS AREU
CNPJ: 2&275.797rüroí {9

Rêssalvado o direito de a Fazenôa Nacional cobrar e inscÍever quailquer dívÉas dê
respon6abilirladê do suieito pessivo ecima identificádo que vioÍâm a ser âpurádes, é ceiificádo que:

cons{am dábilos adminisüadoq pola SecEtaÍia da Recaita Flderdl do Brasil (RFB) coín
cxigbilidsde suspens:r nglr lêÍnrc do eÍt í5í da Lei no 5.172, dc 25 ds outubÍp dê 1966 -
Código TÍibutáÍio Nacional (CTN). ou obiqlo dê dcci!áo iudicial quc detaÍmina su8
dc€consideraÉo pará fins dc certificaÉo da regubrirsdc fiscal, ou ainda náo venciros; e

2. nâo condam inscÍiÉ€s em Dívftla AWa da União (D U) ne Procuradori&.Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Coníoírnê disposto nos aÍ16. 205 ê 206 do CTN, est€ docurnêÍrto E n os rnesrnos eEitos da certirào
negativa.

E§a ceí{úão é válire parâ o BtâbêbciÍner o Ínâbiz c suas filiab e, no caso dê Gnt€ ÍEdeÍativo, paÍa
todos os óÍgáG e fundos púHicos de administrâÉo diÍáa e êh vinqrlados. RebÍÊ-6e à situaçáo do
sujeito pEssivo no âr$ito da RFB s da PGFN e abÍEnge indusiy! ss coúibliçaês socj8É pÍevirtas
nas alíneas 'a' a 'd' do paíágEío único do aít í'l da Lei n" 8.212. de 2il d€ julho de '199i.

A acêiteÉo dêsta c"Ítidâo está condicionada à verificaÉo dê sua autênticidsde nâ lntrmet, nos
endrrÊço§ < br> ou <hto:,/l*trw.pg{n.govbP

Ccdidá gratu Çom base ne PoÍtaÍia Conjunta RFB,/PGFN n' 1.751, # 2l1Ol2O14

i0:$

Emitid
Válide

às 08:«):52 do dia í '19 <hore e datâ d€ Brasíli€>
1(ym2020

Codig de conúole d8 o: 5DD9.BFF,a.O9:!2.F0011
ouahu rasura ou invalidaÉ este doqJrÍrnto.



í 6,/0912019 ConsÍa Regdadrade do EmpÍEgadoÍ

i037
Vclta r lmprimir

CA'XA
CAIXA ECoNÔMICA FEDERÂL

Certif cado de Reguleridede
do FGTS - CRF

Inscrição: 2A.275.7971OOOI-59

Rezão SocialD E F coMERcIo DE MATERIAIS E EeuIpAMENTos EIREU

Endêrêço: R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA 1133 / CÂPAO DA IMzuIA /
CURITIM/PR/82810-400

A Caixa Econômica FederôI, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 1l de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresâ 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
quarsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçõe mo

Validade:09/09/2019 oBlLolzotg

CeÉiÍcação Númêro: 20233L6787L9

Informação obtida em l6lO9/2OL9 08:,+4:43

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

htts§/consdta-crí.caüa. govbr/consdta.ÍÍlpag€É/coBdtaEhpregador.ií 111
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná 1038

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 020228282-14

Certidáo fomecida para o CNPJ/MF: 28.275.7971Un1ô9
Nome: D&F COÍúERCIO DE IIATERIAIS E EQUIPAiIENTOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda náo
registrados ou que venham a ser apurados, ceÍtificamos que, verificando os registros da Secretarie de
Estado da Fazende, constetamÀs náo existir pendências em nome do confibuinte ecima identificado,
nesta data.

Obs.: Esia Certidáo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
,1 natuÍeza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tribúárias acessórias.

Vállda úA1mlg- Fomecimento Gratuito

A aúenücidade des{a certidão deverá seÍ confirmada via lntemet
www.fazenda. pr. gov. br

Ehb ti. @ Píloa |O9O7/?o19 16:6.N)



1ô/092019 w\fl 5. cu.itiba.pÍ. gov.bÍ/gfrdcenida$egatiya/

PREFEITURA ]TIUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA iIUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
1039

CERTIDÃO NEGATTUA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉB'TOS TTUNICIPAIS

CONTRIBUINTEt D&F COilERCIO DE mATERI,AIS E EOUIPAilEilTOS EIREU

CN PJ : 2E,27 5.7 97/000í69

t N scRt çAo M u N t c t PAL'. 8122034
ENDEREÇO: R. PASTOR HANOEL VTRG|NTO DE SOUZA, íí33 - CÂPÃO DA rHBUlÀ, CURmBA, PR
FINALIDÃDE. CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICÍTAçÃO

É epedida este cERnDÃo NEGATwA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS tUl{tClPAlS, em nome
do sujeito passivo inscÍitos ou não em DÍvide Ativa, até a prê€ente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abÍange todos os esfiebêlecimentos cadaírados no
Município de Curitiba.

Certidáo expedida com bâse no Decreto no 670l)2012, de 30lo1.n012.

Esta certidão coínprecnde os Tributos Mobiliários (lmposto sobrê SeÍviços - ISS), lmobiliários (lmposto
PÍedial TenitoÍbl Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissáo de Bens lmóveis lnter-vivos - lTBl e
Contribui@o de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e ouúos débitos municipais.

CERTIDÃoN'; 3o4tEEf2iolg

EMITIDA EM

VÁI-IDA ATÉj

cÓotco DE

,|

ítDtr:ú,ú

cERTtOÁO: I CFCTAAg.í6aC./OíA-7.8A93.6cói!.rí7eCCGt4

A autenticidade desta ceódilo deverá sêÍ confÍmada na Égina da PÍêfeiturâ Municjpel de Cútiba, nâ lr emet, no endereÇo
hnpJií/vryv.orÍitiba-pr.9ov.bí - link SecÍetaÍias / Finanças.

Rê3e a€e a Fazênd. funlclpâl, o dlÍêlto de cot)ter dMdat pcbdo.m.nE corBtí.d.s, mê.mo aB rsrêIêntê8 a
p€ÍíodG compre€odldoú nc.t1

Certidáo expedida pela intemet gratuitamerÍe

wrÍút.s.orittb6.p.. gov.Mgtm/ceÍtidaq|€gativd./ 111
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PCDER JI,'DI CIÁRIO
JUSTIÇA DO TRÀBALHO

CERTIDÃO ITEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIEISTÀS

Nome: D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPÀMENTOS EIRELI
(MÀTRIZ E FILIÀIS) CNP,I: 28 .275.'?97 /000t-59

Certidão n": 78/
Expedi ção
Val idade :

de sua ex

3/05/20!
2019
às l-0: l-1 :43
180 (cento e oit.enta) dias, contados da dataLB/LL/2019

dição.

certifica-se que D&F cotíBRcro DB KÀlERrÀrs E EQIITPÀ!{BNTOS EIRBIJT
(ríATRTZ B FILrÀrS). inscrito (a) no CNPJ sob o n'

2A.275.797/OOO].-59, NÍO cotrsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emiEida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" f2.440, de 7 de julho de 20L1, e

na Resolução ÀdminisErat.iva n" f47o/2017 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consLantes desta certidão são de responsabi I i dade dos
Tribunais do Trabalho e estão acualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesta a empresa em relação
a Eodos os seus esLabel ec imenLos , agências ou filiais.
A aceitação desEa certidão condiciona-se à verificação de sua
auEentsicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /wutw. EsE. jus.br).
Certidão emitida gratuiEamenEe.

rrroRüÀçÃo rDrPoRTÀrfrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplent.es peranEe a ,JustiÇa do Trabalho quantso às obrigações
estabeLecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhi-stsas, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenEos ou a recolhimenEos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minist.ério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

:ú.-das e sugesLÕÉs .nd:ris: j-s br



Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ConHbulnte,

Confira os dados de ldenüfcaçáo da Pessoa Jurídica e, se howeÍ qualquer diyeÍgência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo cadastral.

A inÍormaÉo sobre o poÍte que consta nesle @mprovante é a dedaÍada pelo contsibuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

I
, 0í1

ü

íTUro oo ESTABELEctf,EMÍo (NorlE oE F^r.Ír,sr^)
DIF ELEIRO

PORÍE
EPP

CO PROVANTE DE INSCRI E s o
CADASTRAL 2?n7nt17

OE

2r.27 5.79rrú0r €9
flATTUz

NOTE EI'PRESAEÂI
I'AF C*RCIO DE IAIEEAIS E EQI,IPAEiÍTO§ EREU

cóqGo E oEsc8çÃo Dr 
^nuo^DE 

EcoNôffa PRtiroP^l
ar.s,-í{l . Cqtrarçlo v.rriií. EFddts do d. p.ç.s c eco.aó.la F.r. .Frtllrc .bo.Lddco p.r. u.o
domadco, arcdo lnfuftrática 9 conrr,'rlcaçâo

cóoco E EscEç.Âo oAs arMoAD€s EcoNôtrrcás sEcutoÁfl^s
,í7,,a2€40 - Conúrclo vrrE|itt! do ,tt t íld dátÍlco
a7.iara4.0í - Corúíclo v.iqiir. d.lb'trgcl! o Í!ínrFntr
47.iLfl:l - Conúr€lo vlrliiit! d. m.lrrLk hHrlullcc
47.4,a€9 - ConúrGIo vrírlh da írtarhir da coEtnrçao ín gf, tl
,a7.51-2{í - Co.ta.clo v.rqH. .aD.cLltsado da aqulp{rlorltoa a rtD.imant6 da lÍÍoftfi#ca
i17.52-í{0 - co.tÉ.rlo vartibt! Ep.cldffi d. .qdpúrlont6 .t tdíonia a comrlnlcação
a7.5ll4{0 - Cort|órElo vÍElEt! ÉpaGl.lizado do cLtrodo árdc6 9 gquip.mrr q dr áudio r yldoo
,17.5t-7{rí - ffirdo v.llltr d. môr.b
a7.5a-7{2 - Cohórclo v.Í.lkb d. Ídg€ do colchatl!
ilr.5a-7{3 - CorrúrElo v.Gii3tr .r! .rdg6 dê itn*n çtro
a7.5ó{aí . Co.|úíEb v.rtli| r d. t cld€
47.5H3 - Con .clo v.rqhü da aíüg€ de canE mÉa e hnho
47.563{0 - Comó.Glo v.nii.t ÉFcblts do d. haüuÍnoota mrticah o.ca.óílo
,a7.0í4{,3 - Comórclo vlEiirtr do .rü96 do p.p.l.d.
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PFTE|RO REGISTRO CML ÍrE XASctErrO E ÓBÍTOII E PRn AT|VO DE CASAreITOS, titTERDtçôES E ruIEL E DA CO ARCA DÉ
JOÀO PESSOA

REPt,BLrcA FEDERÂT]VA DO BRASIL
ESYADO DA PARAIBA

CARTóRO A2EVÊDO A SÍOS
FUTDADo ET ItIt

Av Epitácjo Pe§3oâ, 1í/t5 BâiÍro d6 ECâ{ro6 5E03G$, Joáo Pessoâ PB
Tel-: (63) 32,1.1-5{0í / Far (6:}) 324lr-5,a4/t

htts://r,$!lr.azevedobsíos.Ílot.br
E{ail: canoÍio@aze'\rcdob€stos.not.b{

fit2

DECLARAçÃO DE SERVTçO DE AUTEiITIGAçÃO DIGÍÍAL

O Bd. Vábêr Azevédo de Miraida Cavdcanti, Ofcja, do PÍimdÍo Regisfo CM de Nasdmcíftc e Óbitc ê Privativo de Casamentos. lÍlt€íd(r€s e
Tuteles com atibuiÉo de aúeílicaÍ e rÊcoa*|ecer fiírtlas ds ConraÍca de João Peasos C€ÍiüÊl do Edado da Parôíba, ern ürüJde dê Lei, etc,..

OECIÂRA pe.a os deüdc fns de dirdto qrE, o dooJ.Ecflto em anexo ireoüfcado individudmorne dn cáda úqp dc Auton@ Diitalt q) nÃ
ítffia s.quàtà. Íd autênücadc de acoíúo @n as LegislsÉes e no.mas virêr{es'.

DECLARO ainda que, pâra garânlir t"anspaÍêncjô e s.gurança juridica de todoa os atoa oriÍldos do6 Íespectivc serviços de NolsE e RegÉúos do

^ 
Estado da Par8ib€. I CoíÍeg€doda Geral de Justiça eddou o ProüÍÍeí{o CGJPB N" m312014. detefiinando a iÍBeÉo de uín código êm todos os
alos notoriais e Íegistrais, assim, cada Selo EtÍtital de F'iscalizeÉo ErFájudiciEl cootém um códlgo único GoÍ exemdo: Sclo Etlglhl: ABC184,
X1XZ) e dessa toíma, cada aúe ticaçáo proce6sâda pela no3sô SenÍÊííia pode ser cooftflada e veÍiÍcâda taÍ(ag vczÉ quanlo for necessáÍio
ât'arés do sile do Tribrrflal de Jusüça do Edado da Psraíba, eÍÉeÍeço hth/corÍEg€do.ia.§Ê.ilrs.b./sdodigitâU

A auteííicaçào digilal do doqjmento fâz píova de que, na data e hora em que els fti cdizada, 8 ernpÍ€sa O&F COiERqAL LTDA - ffi ünha
pGre de ur doqÍrEírto @m as ínesnas caracteíídicas que íoram rEpÍoduzidas na óíiâ Eúenticada, sedo de empíess DAF C ERClÂl-
LTDA - E a Íespo.rlsHijade, única e exdusiva, És iroíEidade do dod.[íêírto apresênlado a esle CsrlóÍio.

Estâ DECLÂRÂÇÃO Íoi erÍÍlida em 28rlr8r20í9 09:3í:34 (ho.! loc.l) atrâvé6 do sistema de autenticaÉo digitsl do Cartório Azevêdo Bast6, de
aco.do com o Art. í o, 10p e seus §§ 10 e P da MP 22ü)1200í, como também, o doofirr o eletôÍ co aúeÍíicado conteÍÉo o C€Ítificado Eligitral do
ütl€Í do C€Ító.io AzevÊro B€ác, podê-á sêí sffido dldarneíÍe a eírprÉ8 DaF COERCIAL LII,A - E ou ao Canóíio pdo end€íeço de e-
ínâil aúeríica@aze\redobaslos.notbí

Psra irfoíÍnaçóÊs mais dG{Elhadas de§e € o, a€sse o sne hü[§lauÍligilê!.3zqyglglastAsIgLlt e iííoíme o W*Jo ú àÉulta daíü
DÉdoraÉd,.

Códlgo d. CoÉr-dt d€t D.cLrTro: 1 3314í

A consulta destE DedaraÉo eslaÍá dispo.rlyel erÍ no.sso sitê até 28JÍrU20m 0t:31:lr9 (hoã lcd).
rcódhlo ó. Anrflth.çfo Ugftl: zE72Eo619O826OG5í$1
'LtgbLgô- VlgontÉ: Lei Fed€rd no E.9358r, Lei Fedeíd nô 10.406/2002, lúedida PÍovisóne no 220ÍJli20o1, Lei Fedêral no í3.í05/2015. Lei
EstadualÍf 6-721/2m8, Lei Eetadusl n''í0.132013 e ProüÍtreito CGJ N" m32014.

o reíerido é verdode, dou fé.

CHAVE I»(yÍAL

Oo(nSbld73,lfd9,aE572d69ícôbc05b63e&ê705E€6o813u97rbG.9{Ed8àeab€b7890í79d27í90521í1d6nffil217zeEâ 71EdÉ707fd4í59db00
88d85deeac7.ífl)bt9àbfi)56 1 556't'l í 2b49ft 8c

t ú!.1-IíÉ
btuút.r-DL

raIô.É-Dr.

§To-tu



REPÚBLICÀ, FEDER.ATryÃ Do BRÃ,SIL i ir f-q
EsrÀDo po pRruutÁCOMA.RCÃ DE CURITIBÃ

It 0flo0 m D§I t0ü. Frn E coflÍroof, Jrrucur 00 rcno
coíruoa corlxcl or mcuo rgnoPounx E oJRmBA

EDrFlclo Do FóRura civEl í
av cÂNDIoo DE aaREU, 53s . 10 ÂNoaR . cEp 8(}Í)0-906

FOI{F]FAXr (4I) 3m7 5253

EMPREGAOOS JURAIEXIÁOOS
SÂNDRA LUCIÂ PELIKI

LU12 CABLOS KOFANOVSKI
ISABEL ÂNGELA WYPYCH

MÂRIANY BETATRIZ OA SILVA SCAPINEU
CHBISTIANNE SOARES MOREIRA

KARINA BAVÂRO ALVES
VÂNESSA MANENÍE

FERNANOA GALLÁSSINI

wrr. l drtílirlrtoíqrrfilbr.clan.br

pEDrDos DE cERTrDoEs ,tosÉ aoaees DA cRUz FILHo
rv crloroooe rsÀeu. r35 , rÉnaeo . cEi ac,3cs6 TITUI-AR

REcUpERAçÂo JuDtcral. rltÊxctl , coNcoRDATA . cRrME . crvEL
VARAS CRIMINAIS. VABAS DÁ FAZENDA . VÀRAS OA FÂMII-IA . VARAS OE

ExEcuÇôEs FrscAts Do EsrADo E oo MUNrcrpro . REG|sTRos puaLrcos . TqTBUNAL oo JURr
TÂBELIONÁÍOS. JUIZA0O ESPECIAT CIvEL CnIMINAL E OA FÁZENDA

n

CERTIDÃO NEGATTVA
FEITOS ÀJUIZAÍ'OS

CERTIFICO, a pedtdo de parte inbrectade, que rcvendo os

livroc de reglttos do dlrtribulçarG ficiceg e eleúônlc.t de AçÔES DE FALÊilChS,

coNcoRDATAS, RECUPERAçÃO .tUOtCtlt- E EXTRÀ,UDIC|AL, eristentss n€üta

sewonüa, doa mocm6 NÃO GONSTA qualquer açlo conEa:

cNPJ.28.275.7971000í -59.

no periodo de l8 de merço de í9G3 (date de lnstel4ão dccb cartório - Lel No.4.677' de

29n?/a2l a 2U0U20í9.

O REFERIDO É VCAOIOE E DOU FÉ.

Curlti ,27 de 20í9

FE !Nr

Erc Jur.montrd.

Ênlüd. pq: FERMIIoA
Ld É19.103 .b 2írDdll
T.b.h XVI da DEtÍlbuldolt3 n'Vl btn. (Rt 12,70)
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISÍRAÇÁO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISÍEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÁO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

i$í4

CERIDÃO $MruECADA páqina: ml/
C€atifcâmos que â6 iníormaç,õês lbaixo cooíarn doÊ documêílo§ aÍqulvados no§ta Junta CorroÍcial e são vigenles
n! dltâ d! rur êFadlçáo.
t{à|n€ Emúes..ic
D*F COTIERCIO OE IATERIAS E EOI.HPAXEiÍTOS EIREU

t{aturêza Jurídic.: E!!EEE9^!!QLUDUA DE BEgfqxSÂBUOADE LÍDA

m1

Ct{PJ

&n5-797tW1$9

ma do lnicio
de Alüd8dê

27toztm17

Endêroço Coitplrlo (Logrldourc, }I c Cornplrmrtllo, B8irÍo,Íradilo, faunidplo, UF, CEP)
RUA PASTOF I^,{OEL URGÍNO DE S()IJZÁ, í 1 3q .CAPÃO DA |IBIIÀ CU nBA PR, &L8í1r4n
Obleto
cotrÉBclo vanEJtsra EspEcrALuaDo DE pEçâs E AcEssóHos ptn aplnELH(§ ELEÍRôMcos PAFA uso
DOIÉST|CO, EXCETO ttlFORr^nCA Ê COrlU]aCÂÇÃO;
coxÉRoo VaREJSTA DE AFnGO§ DE CAIÀ IESÀ BAr'lrO E TECíOOS;
COXÉRCIO VÂREJISTA Í'E AEIIG(E T'C PAPELAHA
COTTÉRCIO VAFEJISTA T'E ABNG(E D€ VESTUÁHOS E ACESSóRIOS;
conÉRcro vÂnÊJ:iTA IIE Hctcl-EÍas E TRrGcLo§. PEçAS E acEssóEosi
co ÉFcro vaREJlsTA EsPEcta.z oo DE Eo(IPAIE]fros oE ÍELEFo[a E corautac^çÃoi
COUÉBCIO VAFEJISTA ESPECIALZÂItO DE EOUIPAf,EXTOS E SUPHIETTO6 DE Ir#ORXÁTICA;
co ÉRcIo VÂREJSTA ESPECIAI.ZTID DE ELETnoTx,xÉsI@§ E EoLnPAIE$Íos DE ÍJüo E vÍDEo;
COXÉRCIO VAÀÊJISTA DE FENRAGET'S E FERRTT'EI{TAS;
coxÉRcro vaRE sTA DE IAÍEtüAts DE C{XSTnUÇiO;
COTTÉRCIO VÁFEÍSTA D€ IATET AL ELÉÍRCO;
conÉRcro vaRE.nsTA DE ló\rEs;
coxÉRclo vaREJrsÍa rrE [{sTnurEl{Tos lrustc rs E AcEssóEos;
COXÉRCIO VAFEJISTA OE IATEFiAS HIDNÁUUCOS;
COI.ÉBCIO VAFEJSÍA DE TRNOOS DE COLC}IOAEA
conÉncro vaaEJsTA DE AtnG(E DE rLurxNÂçÃo.

t*imêro dê ldeídíc.Éo rro Rêgl.lÍo óc
Empres.r - MBE (S.dê)

4'r 6 oo2't4'ts3

Câpital: FS 15Olm,O0
(cErÍTo Ê clr{ouEàaTA ItL aEIs)

C€pitel lnlêgrClzdo: Rt ÍsO.(xD.(I,
(cEr{Ío E cl}ouEiaTA rll RÉals}
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4,
LEÂNDBO MARCOS BAYSEL BISCAIA
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REPúBuca FEDERATTVA m BRAstL i U;l
EsraDo t a PARAba

c RÍ6Rro aEvÊDo E sTos
FUXI'AI'O EI íTttpflrcno RÉc.srBo crv[- rx raasclsrayo E ôBÍÍoa E pf,lv Tlvo Dc c s ElÍrrB, rxrERDtçGs E ruTEl 

^s 
rra coraRca rrE

JOIO PESSOA

Av. Epitá(5 P@, 'l ,l,45 Bdro dc Eltadc 5dXl&6, Joáo Peseos PB
T€1.: (tX|) ?4,ffi{ / FaE (et) 32,14§{81

htbr/w**.aavedob6b.írotbí
E-Írlall: carbo€azâ/€dobGb.nd-br

OECLARAçÃO OE SERIVIçO DE AUIENTICAçÀO DIGiÍÍAL

O 86l. Válbú Azo\.êdo (b Mkafira Csyalcanli, Ofdd do PÍlÍEiío R€giriüo CMI d€ t{ÉrrEnt6 o Ôblbs s PÍírath,o (b Câsenoflb, k E{úkp6 o
Tubb corn âUibuitso do qrbííiz o rE*r@í írÍnc da CqrEra d9 Jo6 P@ CaÊd ô Eltaô da FiÊralbo, oíÍ üítJ(b ô Lol, €Âc,..

DECLÂRÂ pars 6 dc\r*b fns de dirElb qJê, o dcrnE rb o.rl ârEro *rooü'ícú inôritJdmqita dn câda W b Affi@ Dtíbi{ q, na
Í€lbíida Boquànda, H auto.{idos do sçdtb corn F L€gdâç6ês 6 rc.msE ügpntE'.

DECLARO aiíúa quo. pâra gafanür baírEpgÍÊ.Eia e sêguíança jurídica ds b(b c 8tG oítuíúoo (b6 ÍsspÉdyB !ô.\riço8 dg t{otsg 6 R€{istc ô
Esú & Fáraíbe, 8 Cdr€gpdoris G6.âl (b Jr.diçe €dlbi, o PEvirnênto CêrPg }{. (xBf2ot4, dobÍmim,xb E lrlsaÍIâo ds um cfiigo €ín H€ c
stos nô.lab s Ítegbtab, §lm, da Ssb Dig al & Fbcalizaçe ÉdralJdkjal cooÉÍn um código único (por erempb: * o/ord: AE gt
Ittl) 6 d€88a bma, cada aubntcaçáo p.@ss* pgla rGsa Sql€lrtb podo 8a. coíllÍÍltadâ o ríoÍr'ficú tantas vrzÉ quânto fu. n@íb
sbs\,úo do 6iE do Trlbuml dô Jusliça ô E8bô & ParâÍbâ, 6nd€r€ço htD://co.rEgEdo.lllipàJu.br/#i{rbg

A aurêndcaÉo digit8l ô doormeib Íz p.orra de qlg, m dab e t|ora em qrc ela bl ÍEüzdo, I emprEa OeF OOGRCnL LÍI» - IE tinh6
pG!€ de rln d@.rmonb cofi ar .nÉma cúad6íídrcan AF bíam íopÍod@iras m ópb aJbnüi*, 8.ndo da dnpír. ol.F OOERGI L
LTDA - E a rEpoírssd[dade, úÍdc! o ord.!$va, p€lâ kbíEldâab do d@rrEob âpíEoú â 6b Caíú.b.

Esta DECLARAçÂO Íoi emilida 6m lUogrilolg í3:3r:24 (ho.t l€l) âuEvéo ô sf EÍná & âutoíticaÉo dbilÊl tu Caítóíio Azô\,€.b B6E, dE
acoído cofi oArt íc, 10o 6 seus §§ 1ô o? &)§ml'zúr, coíÉ bmàáín, o dclÍsrb ddnho aftntica(b coíbodo o Cê.tficdo Oighaldo
üülâr do Caítóíb Azs\Éô Basb, pd€.á !d dkjbdo dirEtaíEnb a eíÍpíÉa DfF OffnCl^L LtIrA - IE qr e Carlórb Fb 6írbíE{o do o-
íÉil 6ubnücal@azsvgdob&.notb.

ParE lnlbímaqõG ínals d&lhdas d6tô ab, ffi o Ctê lE!ÍAJÍlig jtslazeq&!Ê&Ê,@t-tr ê inÍoírÉ o 6i<ro .b C,a flfb e$
Dú@.
Códlgo.L Corultr .lrtr Ílrd n9ao: 13452í3

A cmsutta dê6ta ÍHâÍaÉo 6tará dklpoílh,€l €rn íEso slte stá 10r09Í2m0 l2:24:aí (lFÍ! lq0.
rcódgo d. Aúffic.g.o Dhatrl: r,ETlmel$2íôí5073&l â 2671mí012164507386
Lrgbl!e!.. \ígüt : l,€l ffiid írc 8.«15191, Lsl ffird nc 10./t6fã)(Il, M€di,a PÍovi!ó.h n'22mf2mí, L{, ffird n' Í3.'105/20í5, L{i
Estdt|sl íf 8.721lãm, ki EsHJal Íro 10.132013 Ê PÍot iínsírb CG, N' ü13/20í,1.

,ã. O r9íôÁro á wídado, óou íó-

CHAYE DIGÍTAL

üXX)Sbíd731É9{í}'7f2fiü6d}5bt2aaa5lE6€IÍ1,l{}3.cfià08d5ífaZl€€drg€O€3ac#l2baca7574É*7àEEô,.71ÉdÉ707ÁCeí5gdb06E
d8õd€o7d35676 I 37cíÍma276daffi bd1780

t ffiô*
EErt-.z-Dai-Lrat rÊiaDr

§Eoãtu

htts!:/alíüitdEÊvÊ.hà6b.rEtb.,tutE/coínp.ot bfr787l0(Dí9121845073E 1t1
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D&FCONdRCIO I'E MATERIAIS E EQ['IPAMENTOS EIRELI
TERCEIRAALTERAÇÃO DO ATO CONSTITTmVO E CONSOLTDAÇÃO?

CNPJ 2t275.797tú01-59
NrRE 41óm214153

ALTERAÇÂO Ix) ATO CONSTITTJTTVO

DEÀIIELLY FERREIRÂ MONTUAI\, brasileir4 maior, emprcúriq soltera, poradora
da édúa de identidade RG sob o n". 9.005.540-2 SSP/PR, inscrita no Cadasho da Pessoa
Física do Ministerio da Fazúda - CPF/MF sob o no. 045.E13.529-16, nascida em
0AOyl987, residente e domiciliada na Rua Engeoheiro Antônio Batista Ribas, n". 543,
sobrado 03, BaiÍÍo TaruDâ, CEP 82E0G130, na cidade de Curitiba no estâdo do Paraoá,
titular da Empresa Indiüdual de Responsúilidade Limitada - EIRELI, resolve alterar o
ato constitutivo da empÍ€sa, D&F COII{ÉRCIO IrE MATERIAIS E EQLmAMENTOS
EIRELI, insfiita no Câdastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazcndz -
CNPJ ,íF sob o no 28.27 5.79710001-59, com sede na Rua Pastor Mano€l Vrgínio de
Souza, no. I I 3 3, bairÍo Capão Da Imbuia, CEP 828104m, p4 çirlarls de Curitiba no estado
do Paraná, com Número de Identificação no Registro de Emprcsas - NIRE sob o no.
41600214153 registrada Dâ ruCEPAR em 10/09201E, e a segrmda altemção do ato
constitutivo, rcgisrada sob o nrlnero 201E5y22970 em 10109D018, a qual se rege pela Iri
t" 10.40612N2 e demais disposi@s legpis aplicáveis à espécie, bern como mediante as
seguintes clfusulas:

l'Retira-se a titular DEITIIELLY FERREIRA DTONTUAN a qual traosfere neste ato, a título
oneroso, bem como, atribui a plen4 geral, rasa e irrevogável qútaçÍio, de 150.000 (cento e
cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um) real cad4 perfazendo o total de

R$ 150.000,00 (c€nto e cinquetrta mil reais), a titular ingressante FLÂVIA PERANDRE DIA§,
brasileira, maior, empresári4 solteir4 portadora da cédula de identidade RG sob o n'
10.742.1584 SSP/PR, inscrita no Cadasto da Pessoa Física do Ministério da Fazendâ -
CPF/I\,{F sob o no 079.111.ffi9-78, com Carteira Nacional de Habilitação - CNH sob o n'
05150965200 DETRAN/P& nascida em l9l0/.llg9l, residente e domiciliado na Rua Trento, no

155, apartamento 30E, bloco 01, Edificio Spazio Luminis, baino Jadim Montecatini, CEP

86lEGl90, na cidqde de Cambé no estado do Paranrl

2" A onprrcsa seÉ admhistrada individualmente pela titular FLAVIA PERAMRE DIÂS a

quem caberá dente outras atibúções, a repÍ€sentação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da

EIRELI, sendo a responsóilidade da tihrlar, limitada 6s capital integralizado.

3' A titular administsadora declara, sob as peoas da ki, que não estrí impedida de exeÍc€r a
qdministação da Empresa nem por decorrência de tri especia[ nem em virtúe de condenação

nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1", do Código CiüI.

4' Declara o titrÍar d8 EIRELI, para os deüdos fins e efeitors de direito, que a mesmo não

participa de neúuma or.üra pessoa jurídica dessa modalidade

r r.Itd.ô .brC. do.rúto, .. i.Tr..ro, Í16r ttrr.Lt à
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D&FCOId,RCIO DE MATERIAIS E D,QTMAMENTOS EIRELI
TERCEIRAALTERAÇÃO DO ATO CONSTTTUTTVO E CONSOLTDAÇÃO

CI{PJ 24275.797ltxt01-59
ÀÍIRE 41600214153
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4" As dernais cláusulas pennaneoem inalt€radas.

5" À üsta da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo primitivo, com a segu.inte

redação:

D&F COMERCIO DE MÂTERIÂS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 24275.79710001-59

NrRE 41600214153

coNsolrDAÇÃo Do ATo coNsTlTtrTrvo

FLAVIA PERANITRE DIAS, brasileir4 maior, empres&i4 solteir4 portadora da

cedula de identidade RG sob o no 10.742.158-0 SSP/PR, inscrita no CadasEo da Pessoa

Física do Ministério da Fazeúa - CPF^,IF sob o no 079.111.69-7E, com Carteira

Nacional de Habilitação - CNH sob o n" 05150965200 DETRAN/P& nascida em

lgl0/,ll9gl, Í€sidente e domiciliado na Rua Trcnto, n' 155, apartamento 30E, bairro

Montecatini, bloco 01, Edificio Spazio Lumids, CEP 8618G190, na cidade de Câmbe

no estado do Paraná na condição de Tihrlar da Empresa Indiüdual de Responsabilidade

Limitada - EIRELI, resolve CONSOLIDAR o ato constitutivo da empresa D&F
COIfi,RCIO DE MAIT,RIAIS E EQIIIPAMENTOS EIRELI, inscrita no Cadâstro

Nacional da Pessoa Jurídica do Minishério da Fazenda - CNPJ/IVíF sob o no.

28.27 5.7971W1-59, com sede na Rua Pastor Manoel Virginio de Souza, no 1133, baiÍÍo
Capão da tmbúa, CEP E2E10400, na cidade de Curitiba no estado do Paraná, com

N'imero de Identificação no Registro de Empresas - NIRE sob o no. 41600214153

registrada na JUCEPAR em 1010912018, e a segunda alteração do ato constitutivo sob o

número 2018592970 em lOl0R.D018, a qual se rege pela I*i no 10.4O612002 e dernais

disposições legais aplicráveis à espécie, bem como mediante as seguintes clársulas:

Cf,ÁUSUm PRIMEIRA: A presente EMPRESA INDTVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMIIADA - EIRELI giÍaftí sob o nome emprcsarial D&F COMÍiRCIO DE MÂTERIAIS E
EQUIPAMEI{TOS EIRELI, com sede na Rua Pasor Manoel Virgino de Souza, n" I133, bafuÍo

Capão da Imbüa, CEP E2E 10400, na cidade de Cwitiba no estado do Paraná' inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/I,ÍF sob o n".
28.275.79710001-59.

CLÁUSULA SEGIINDA: À tinrlar declara que a EIRELI está enquadrada na condiçâo de
emprcsa de pequeno porte, bem como, que a receita bruta anual da empresa não excedená ao
limite fixado no inciso tr do art 3o da Lei Complementr n' 123 de 14 de dezembÍo de 2006, e
que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4o do aÍt. 3o da
mencionada lei.

I r.Il.lrÔ Ô.t dGEto, - f+E .o, glc. .lrJ.ito à
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D&FCO}TÉRCIO DE MATERIAJS E EQIjIPÂMENTOS EIRELI
TERcETRÂ ALTERÂÇÃo oo aro corqsrrrurwo E coNsolrDAÇÃo f $ 4 a

crYPJ 2u75.797^Xr01-59
I\IRE 4r«XI214r53

cf.ÁuSuf-a TERCEIRÂ: A EIRELI terr por objeto comércio varejista especializado de peças

e acessórios para aparelhos eleffinicos paÍa uso doméstico, exceto informídca e comudcação
(4757-1100), comércio varejista de artigos de camao mesa, banho e tecidos (4755-5/03), comeÍcio
varejista de artigos de papelaria (4761-010f), comércio varejista dc artigos de vestuários e

acessórios (47814100), comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (4763-
6/03), comércio varejista especializado de eqúpamentos de telefonia e commicaÉo (4752-ll0q,
comércio varcjista especializedo de eqúpamentos e sup,rimentos de informrítica (4751-2101\,

comércio varejista especiali"-do de eletodomésicos e eqúpamentos de áudio e üdeo (4753-
9/00), comércio varejista de ferragens e ferÍaÍnentas (4744-0101), comércio varejista de materiais
de constn4âo (474441»), comércio varejista de material elé:ÍicD (4742-3i00), comércio
varejista de móveis (47547101), comércio varejista de instrumentos musicais e accssórios (4756-
3/00), comercio varejista de materiais hidrárlicos (47444103), comércio vr€jista de artigos de
colchoaria (475tt'7l01) e comércio varejista de artigos de iluminação (475+7103').

CLÁUSULA QUARIA: O prazo de duração é por tempo indetemrinado, sendo que as suas

atiüdades iniciaranr-se em 18t0712017 . É garantida a continúdade da pessoa jurídica, diante do
im@imento por força maior ou impedimento t€mpor&io ou pennanentê do tihrlar, podeado a
emprcsa scr alterada para atender uma nova situação.

Cf,]iuSUf,e QLIINTÂ: O Capital é de P.i$ 150.000,ffi (cento e cinquenta mil reais), diüdidos
em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) câda' totalmente
subscritos e integralizados em moeda corrente naciooal e rcsewas de lucros.

CLÁUSULA SEXTA: A empresa s€rá administrada indiüdualmente pela titular ILAVIA
PERANIIRE DIÂ§ a quem cabeni dentr€ orÍÍas atribuições, a Í€pÍesentação ativa e passiva,
júicial e extrajudicial da EIRELI, sendo a responsabilidade da tihrlar, limitada ao capital
integralizado.

Cliusula sÉnu* A tinrlar âdminisüadora declara, sob as petras da ki, que não está

impedida de exeÍDeÍ a administsação da Emprcsa, nem por decorrência de t.ei especial, nem em
virtúe de condenação nas hipóteses rnen ionadas no artigo 1.011, § l', do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: O témrino de cada exercício social será enoerrado em 3l de dezembro
do mo civü com a apresentação do balanço patrimooial e rcsulado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA NONA: Declara o titular da EIRELI, para os deüdos fins e efeitos de direito, que
a mesmo não participa de nenhuma outra pessoajurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMÂ: Fica eleito o Foro da Comarca de Cudtib4 para dirimir as drMdas ou
questões orirmdas do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

r v.lld.d. d..t doqúto, r Ert ..o, lLc. EJ.Lto I
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D&TCOIdRCIO DE MATERIAIS E EQI,IPAMENT,OS EIRELI
TERCETRAAITERAÇÃO DO ATO CONSTITUTTVO E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 2E.275.797lflt01-59
NIRE416m2141Íl

i 0rÍ.9

A Tihrlar assina o pÍÊsente instrumento em uma (01) üa de inteiro teor e consistênci4
obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessoÍ€s a cumpriJo em todos os s€us tetmos.

Curitiba - P& 27 de Agosto dê 2019.

DENIELLY FERREIRA MONTUAIT FLÂVIÂPERANDRE DIAS

I v.tt(hô (b.t .lo<ÁDta, - lltú.o, llo. ruJ.ito à
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MINISTÉRIO DA ECONOi'IA
Seoetarb Eepe<àt de Do3buÍocÍíÊaÇào, G6stâo e Goremo DiÍriüal

SêcÍetaÍie dê GoYeÍno Diribl
Dêpartamento t{ecirnel d6 R€oirüo EípÍÉsÍbl ê lnE0raçáo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certílicamos que o ato da empresa D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EOUIPAMENTOS EIRELI consta

assinado digÍüalrÍlente por

20194?393cttEtE[@ o
9tÍ,l\Éoro: 1
l1toa131a36.

09.

rur.,trÀ COi EnCl^L
DO iAt^H

9arl93o9 Dr 2910O120L9
lIE: ar600:t1a15l

DúI COGIO E nITEIlIA t
IIT@ TOEOI IIIIIAL

EcEínro'@úqnlrDr, o3lo9l2019
rw.ÇE ..trdf .pc.gw

I r.!ldr.b (h.t d6Eto, - irlrr-.o, ttc. .lrr..ttô a

CPF'CNPJ Nom€

0a5813529í 6 DENIELLY FERREIRA MONTUAN

FLAVIA PERANDRE DIAS079í í 1G697E
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REPÚBTJCA FEDERATIYA DO BRASIL
ESTAOO DA PARAIBA

CARTóÊO AEÉDO BASTOS
FUNDArc EI IOTS

PE ETRO REdSTRO CML DE llASClEr{ÍO E Ô4ÍOS E PTYAIIVO rrE CASAE'{ÍO6, |i{TERHçÓES E TUTELAS DA COTARCA OE
JOÃO PESSOA

Av. EÍÍtácjo Pessoa, í1/t5 BâirÍo dos Eslâd6 58ü30{0, Joáo Pêsso6 PB
Tel: (83\321+ U I Fer (8i!) 324,a-í84

http rtryw\.í.Ezeyedú8stos-not-b.
Efi ail: carto.io@ezevedobastos.not-br

DECI.ARÂçÂO DE SERIi'IçO DE AUTEiÍNCAçÃO DIGITAL

O Bel. Vábeí rtzevédo de MiraÍÉa C€valcantj, Oócial do PÍirneiro Regisüo Civl de NascilÍE úos ê Ót il6 e PÍivaüw de Câsámêitos, lrÉeÍdiçó€s e
Tutelgs com affi.Jiçáo d€ aúefilicaÍ e íEcorüec€í fiínes da CoírBrEa dê Joáo P6soa Capilel do Eíado da Psraíba, em ürtud€ de Lei, etc...

DECI-ARA para os devídos fins de direilo que. o doo,rrErío êm anêxo kleoüficado irdivirudÍndrtê dn da UdiJo d. At bnw Ditlidt ou na
refuíira s€q(Éicia, Íoi eúeírticados de acoído co.fl as LegislaÉes e nüÍBas yigêítesr.

â DECLARO ainda que, parà gar8Ítir ü'anspar€[ros e s€gurança jurídica de todo3 os alos oÍiundG dos ÍE6pedivo6 seÍviço de Notas ê Regisüoo do
Estrdo da Paraíba, a CoÍíegêdoÍia Geral de JGliça editou o Proürnento CGJPB No 003/20í4, deGíminaÍdo a iBeÍçáo de um ódigo em todos os
atos nolo.iais e regist'ais, assim, cada Sêlo Clgitel de FiscalizaÉo Enrajudicjal contém um cod(lo úrico (por exeínplo: SCo Di$itr: ArcrB4,
XtXl) e dessa íoÍma, cada aúeflticaÉo píocaasada pda nossa SêÍv€rúia pode ser coofirmada e \ÍeÍilicada lar{as leze§ quaÍio íoÍ necE$áÍh
atraÉs do site do Íribi.rnal de Justiça do Edado d8 ParaÍbs, eídeíEço htFJ/corÍegedoria.$pbjt s.ba/selo{igit8ü

A aúenticaÉo dilitd do doo.rrÍEírto faz píoyâ de que, nâ data e ho.E eír que dá fti redizada, a eíTíesa DIF COERCIAL LÍDA - XÉ ünha
pGse de um doorneíúo crxr as rle3lnas caÍacleíídizs que Íoram Íep.odLcidss na cóíis auleíllicada, g€ido da empíesâ DtF CO*RCIAL
LTDA - HE a Esponsabilidede, üi.ã e exdusiva, pela idoieidsde do doqÍrEnto apÍesentado a ête Cadó.io.

Esta DECLÂRAÇÀO Íoi emitida eín íZmrmlg í0:25:3.it (hor. bc.l) et'avés do sistêma de eúenticaÉo digitál do Carlóíio Azev&o Bastos, de
aqdo com o A,l. l', 1f e sêus §§ ío e ? da MP 22001200í, coíro tarnbém, o doqirÍEÍío eleüônico aúerticado cofiterdo o Ceíifcado OigitBl do
ütiar do CsrtoÍio Aze*do Bastos, poderá ser sollitâdo diÍetamêite e ernp.esâ DtF C(XRCIAL LTDA - E o(l ao CaítóÍio Éo endereço de e-
mail aúenlica@aze\redobastos.noLbr

Para iÍíoÍmãções mais delalhadas dêste ato, acesse o site llesltrUldjSlhlêZCyedgbeslesnllE e iíÍorlne o Ceigo ttc Casuta Actu
M,aêo.
Códlgo do con ult dst M-.glo: 1 2709a6

A co.§Its d6ta HdràÉo estará dÍepoiívd ern nosso siG 8té llro3J:lom í0:a7:37 Oort hc!D.

'Código d. Aut Íúc.çao Dlgit lr 7E7í'10619r0,í626056+í
'l.Ggbbçô.. VlgcrúÉ: Lei Fed€ral n" 8.935/9{, Lei Fêdêrd no í0.,16/2002. tirêdira ftovisó.ia n" 2200200í, Lei Feds-d n'í3.105/2015, tei
Estadual n" 8.721l200E, Lei Estadual no '10.í32l'20í3 e Proümeito CGJ N' 003f20í,í.

O íefeíido é lerdade. dou Íé.

CHAVE DISTAL

i051

00005bíd734Íd9ian572d69re6bd)5bé9c293a28f83a7ÍddÍêe8aâ8í$7a5ac0o1,a98b/íúbe2,16603,1cí3mÍ07cd572agsba7.r8d{70Ida159dbfl)88d
85deE5ce Í dbaaTcd6c l 9de3mb78b6aàô335

I ffiôtt
EPE-.t.!-oL

-ltaÉb-aú.

ET§:=tu

ht&6r/sutdigitral-szorcdobastc.notbú/tEíi€rcoÍÍrpíovaítêr7E7'l'10619104ô260584 1t1
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ATESTAOO DE CAPACIDADE TÉCNrcA

Atestamos a pedido da parte interessada, qu€ a êmpresa D&F CO ERCIAL
LTDA-ilE, inscrita no CNPJ no 28.275.797/0001-59, situada na Rua Osmario de Lima, 313 -
Capáo da lmbuia - Curitiba/PR, vencedora do Certama: 30.t/2018 - Prêgáo Eletónico -
009/2018, fomeceu paÍE! o Serviço Nacional de Aprendizâgem Comercial - CNPJ:
03.608.4710001-53, D€partamênto Regional de Goiás, os pÍodutG abaixo relacionados:

Quanüdade PÍoduto

02
Refrigerador 1 poÍla
Marca: ELETROLUX
Modelo: RE31

02
Mixer portátil
Marca: BRITANIA
Modelo: MIXER 3 em í

03
Refrigerador 2 portas Frost Free
Marca: CONSUL
Modelo: CRM43

A referida empÍesa demonstrou capacidadê técnica no fomecimento dos produtos,
cumprindo selisfatoriamente todas es condiçõês pactuadas náo constando em nossos
arquivos, até a presentê data, nada que a desabone.

Goiânia, 05 de junho de 2019.

Jocá Leopoldo da Voiga Jaidim Filho
Diretor Regional

t4r.t'4.>-
Rosilda da Rocha C.mpos
Gerente de Logisüca e Compras
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REpúBuca FEDERAITVa Do BRAS{- i 0i3
ESTADO lTA PARAhA

caETofE AZÃrÊm BASTOS
Fr'IIOADO EI í8'8

PEIãRO REGISTRO CML T'E HASCIEMD E óBNOS E PNNATM) DE CTSIIAÍÍOs, TÍÍENUçOE8 E TUTELA3 DA @IARCA DC
JOAO PÊSSOA

Av EÍnh Pe, ll,§ Bâirc (bs Effi 50üb{D, Joe P@ PB
Tal.: (&,) 32,lil§irc,t / FEc (8Í!) Cil,lál84

mFrtu*w.azs,€dobdG.nolbr
E r'lall: cartoíio@âzê\r€doà6aloLnd,br

DECLNR/IçÃO DE SERV|çO rrE AUTErÍTrcâç^O DlGrÍAL

O Bol. Vábs Az€yâdo dc MlEnda Câv:ahand, Ofrciâl óo PrlÍIldro R€gbuo CMI de t{6drn€nb e Ôbib o PÍivatirp de Cssá.no.rb6, ltrb.dlçôÉs o
Tubhs co.r| EbíbuirÉo de âubílÍrcâr o Íwdw nrnâ6 ds Comaícá dê .ú Pe C4rtd (b Effi da PsBíbo, sn útdo & Lai, dc,..

DECLAR pse d dotri.ros ltns de dholb que, o doqJrE rb em an€e ktenüficado lndivir€hsda oín cdâ úífro <b Aulentrsrlo D{üd'ou nâ
í*.lda sqlÉílé, liri autaofEôG de @ído cút 6 l.€gilbçôÉ o rE mas vilo.lB.

OECLARO .indâ quo, p€ra gsraÍ{ir tsanspoíürcja s soguíar!ça jurídlca de bdo6 c ab6 qtuúc dc ÍÉpo(üw8 rít/lçc (b t{ob8 e R€grsb6 do
Esdo da P8ràlba, a CoÍr€g€ô.i8 Go.sl de JrlstlF dibJ o Prorrinooio CGJPB t{' dB,201it, dobímlnândo a hsôíÉo & !Ín ódho €ír bdG c
abs nobr€is e Íggbtrais, §lm, .á.tâ S610 Olgital ô Ffrcdizaçá Eúqudkid qüft um códgp único (F. exqndo: S.ro Drgltl: AECrzr#
XíXa I d€§sâ bír€, da aÍírtcafáo pÍ6sad, pob nosss SgrrcílliS podg 8oÍ coolmáda o Édncada tanE !16 quanto fuí n€c€sfb
abs\ó6 do sib (b Tdtund (b Jtisdça do Esdo & Pa.sÍbs, onde.tfo h$r/cdrE€dsiâ.$Ê.itE.bír8ob-di0ttd/

A .ubflticâçe digital do ôo,rleob Êz prova do qro, nE data o hca sn que sla tU íElizda, a ompíE DIF colEllcl L LÍDA - IÉ linhâ
p@o de [.En dcrrÉflto coín as nEmsr crÉílstlG qLE fuírn r€p.odlEi.br nâ ópb aubítlcad8, sxto & qrtp.@ DIF O(IERCIAL
LTDA . re a íBpoírEabffidô, únice e €ldr.Elva, pols iôn€iúaô ô &qírEtb aÊEíHo I edÊ Cdtó.b.

Esta DECIÁRAçÃO Íd êlrlitda eÍn l?ro5r20ít G:!a::!6 (hoG loc.l) atõr& do skt€íIla (b aubntcaÉo dlgltsl ô C€rtó.b Azsúdo Bast6, &
aco.do co.n g AÉ 1ô, ltr o ssÁ §§ ío e P dâ MP 22ü)i'2üí, coírE ffi.i, o doqJrnonb al€ÉÍôolco arb.úá co.{aodo o CoÍüfcado Dlgital &
ütlúâr do C€'Ló.b Aze\êdo Búbs, podüâ s. solkibdo diÍstansü I eínpís DaF @EnClAL LIDA - IE or e C€ító.lo pôb sírdoÍEço de e-
mau ert ínica@eswdde6.rcttr

Para lnionnações mals dêtdhah d€S ab, @ o sib h§nszE!4lghal.ez6\,edobaôb.nolbr ê hbíE o Mgo & @trritllo de
Mat?ç,áo.

Códlfed. Coírult d..t D.dÍ.i.o: getm

A dlsljta d6ta DodaÍaçâo 6taÉ dispoírÍEl êíí rÉo sib 8tá í30512oíe 0e2rú0 (tsr lqD.
tcódgo d. Autrúc.ç& DlgltC: 77871í)5í 8'l ôtgl1(x>5& 1
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CA,,XA CAIXA^
ECONOMICA
FEDERAI- i0;{

DECLARÂçÂO DE EXECUçÃO CONTRATUAL

A CAIXA ECONÔ lCA FEDERAL, inscÍita no CNPJ sob o no 00.360.305/000í 44. poÍ
sua GeÍência de Filial de Logistica em SalvadoÍ, GILOG/SA siluada na Rua lvonne a, no

248, 11o andaÍ, Empresarial 2 de Julho, Doron (PaÍalela), Satvador, BA. CEP: 41.1 declara,
a pêdido da interessâda, que manteve com a empresa OtF COIERCIAL LTDA f, , inscnta no
CNPJ (MF) sob o n.o 28.27 5.79710001-59, coín sede na Rua Sanei, 1165, Casa 02, Caiobá.
Matinhos/PR, CEP.: 83.260-000, a OÍdeÍn de Fomêcimento no 0i6r2018, conÍoÍme abeixo
discÍiminado

Obioto Aquisçáo de 02 (duas) geladeiÍas, sendo uma pera a Agência CoínéÍcio e a outra para a
Agêncaa Castro AlveYBA.

Vigônci. Contratu.l: 27 toA?Ug a 26/03/2018

Declaramos que os prcdutos íoram íoÍnecidos de acordo com as especrfrceções técni=s exrgÉ8s

OeclaÍamos, ainda, que o contÍeto foi assinado em 271042018 e que a empÍesa prestou os
serviços coníorme contratado, não havendo algo que a dêsabone coín relaçáo à quantrdade,
qualrdâde e prazos de enlrega/pÍestaÉo dos s€íviços

Salvador. 1 'l de maio de 20'18

a

GLAUBER C Ers
nado

GILOG/SA - Gl Logís lvador / BA

GILOqSA - Gl Logistrc€ Salvador / BA
Rua lvonne Síverra. no 248. 110 andeÍ, EmpÍesenel 2 de Julho

Ooron (Paralela), SalvadoÍ, BA, CEP: 41 '194415
Ter (71)3198-2 r00

tmail grlogsa@câixe.gov br
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sonfloscoichÕes
sonhos colchões - lndústria e comércio Ltda. - ,t d 5 ?
Especializada na Fabricação de Colchões de Espuma,

Colchões de Mola, Espumas de Poliuretano e ABlomerado.

ANEXO 08 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Ne 36/2019 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados,

conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epíBrafe.

Rs s.200,00

IDENTIFICAçÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: Sonhos Colchôes - lndústria e Comércio Ltda. - EPP

cN PJ : 00.967.676/mO1-59 e TNSCRTçÁO ESTADUAL 10009049-09

REPRESENTANTE: Vinicius Miranda Levy CARGO: Sócio Administrador

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 10.145.345-6 CPF: 063.330.039-05

ENDEREÇO: Rua Bom Jesus de lguape, na 1800 - Hauer - Curitiba/PR

TELEFoN E : \4tl 3377 -57 Og / l4tl 3277 -74OO

Banco ttaú (341) AGÊNctA: 7285 Ne DA CONTA BANúR|A: O8O8G.5

ENDEREÇO ELETRÔNICO: sonhoscolchoes@hotmail.com

2. COND|çÕES CERATS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege

a presente licitação.

LOTE 24

1 8023 COLCHÃO DE SOLTEIRO

revestido em napa

impermeável. Densidade 33.
Medidas
78cmx188cmx14cm.

26 UN Rs 200,00

R5 5.200,00TOTAL

Rua Bom Jesus de lguape, 1800 - Villa Hauer - CEP 81.610-040 - Curitiba - PR

CNPJ/M F: ú0.967.676/0001-59
Telefones: (41)3377-5708 e (41) 3277-1400

email: sonhoscolchoes@hotmail.com



sonhoscolchÕes

PREço uNlTÁRlO: RS 2oo,@ (Duzentos reais.)

Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

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

PROPOSTA TOTAT: RS 5,2ü!,ü) (Cinco mil e duzentos reais.)

2.2 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.

t.., 
--j 

I'

Curitiba/PR, 23 de Setembro de úí9.

Sonhos Colchões - hdústria e ComéÍcio Ltda. - EPP

Especializada na Fabricação de Colchões de Espuma,

Colchôes de Mola, Espumas de Poliuretano e Aglomerado.

i053

soNHos coLcHÊis - rN
// vlN

RG.

DÚSTRIA.E COMÉRCIO LTDA, - EPP

ICIUS M. LEVY

10.1/15.345-6

cPF. 063.330.039-05

Rua Bom Jesus de ltuape, 1800 - Villa Hauer - CEP 81.610{40 - Curitiba - PR

CN PJIM F: 0o.967.676/mo1-59
Telefones: (a1) 3377-5708 e l41^l3277 14W

email: sonhoscolchoes@hotmail.com
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ESTÃDO DO PÃEÃNÁCOMÃRCÃ DE CI,RITIBÃ
1!OFiCtO DC DrSTf,lBlltDOR. PÁf,T. E CO|{ÍAOOn JiJDIC Àt DC FCBO

CEITBÀLCÀ COÀ!$CÀ DÀ REG ÀO MFMOPOTIT!XÁ DTCUIiIi3À

EDIFícto Do FóRUM cívEL 1

ÂV CÂNOIDO DE AEREU 535. 1'ANCAF ' CEP 80530 306
FONE FÁX: (+l ) 3027 5253

www.l distribuidorcuriliba.com.br

PEDIDOS OE CERTIDOES
:. Ci.,1 .):l-s :1: , -E.:.C. .t) t'::t.:.1

JOSÉ BORGES DA CR'JZ FILHO

:I.IPFEGÁDOS JU qA{E\'ÂDOS
SiiIDAA l.UCIÀ PEL K

LUIZ CÂFLOS KCFÁNOVSK
ISAAEL ANGã!Â \r'IYPYCH

IVIARIANY BEATEIZ DA S LVA SCAPII'iEL
CHRISTIANNE SOARES I/OBEiqÀ

KAA|NÀ BÁVÀRO ÁLVES
!,AiJESSA I,IA:.iEi]TE

FE9NAi.iDA GALL}SS I.]]TITULAR

RECUPERAÇAO JUOICIAL T FALENCIA * CONCOBDATA ' CRIME - CIVEL
/ASiS CÊ r!! \irS ,rÀa1S iÀ;AZ:tlDÁ . /ÂFAS;A Flll r_1Â. VÀaAS D!

EXECJÇ,ES FiSCÁ S D3 ESII.D.: IO I,IL.i :': ]. CEG STBJS P,.]AL].C5.TFI3,J.i4i- DO.-II,Bi
;À3ELratit_ics ..ru z-Dc ES;:a l: c:;:1. ct !ri\ÀL E DA FÂzENDA

CERTIDAO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os

livros de registros de distribuições Íisicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS,

coNcoRDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta

serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

cNPJ.00.967.676/0001 -59.

no periodo de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de '

29t 12t621 a 02t09t2019 .

O REFERIDO É VE FE.

Curitib 04 de ro de 20í9. l

FE LASSINI

Escr Ju ramentada

ô
ÊbtooAffi

stI. 1g

'l-

Emitida por: FERNANDA
Lei no19.E03 de 21lDez,h8
Tabela XVI dos Distribuidores no Vl letra a (R5 32.70)
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FUNDACÁ0,}ACAOSOCIAL CURITIBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para todos os fins de díreito, que a empresa SONHOS

COLCHOES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, estabelecida à Rua Bom Jesus

de lguape, 1800 - Bairro Hauer, Município de Curitiba - Paraná, devidamente

inscrita no cadastro do CNPJ sob no 00.967.676/0001-59, é nosso fornecedor de

colchões, colchonetes e travesseiros da linha normal e hospitalar.

Até a presente data, cumpriu as exígências contidas no Edital de Licitação, no

que se refere à qualidade, prazo de garantia e prazo de entrega, náo tendo nada

que desabone a sua conduta comercial.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 'í3 de novembro de 2017

l\btoo

/-\

É$,w" 6JÁtmdTE,"
cooRDENAÇÃO Oe SUpRTMENTOS

FRB744

fundêção de A(ão So(ial
Rua EdLJardo 5oíada, 1520 CanrpoCoxorCo 8127C.010 (uírtrba Páíana 8ía5,1 Te (,:1)33503500 Fd\141)33131540 ,ar@Ja5 cur tiba.pr.gov br
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H.A,ERBE & CIA,LTDA
Rua Carlos Esseníelder, 3775 Balrro! BoquolÍáo - Fone/Fax: (4'l ) 328ê í99í - Fone: (4í ) 3286 - 4959 . CEP!

8í730-060 Curitlba/Paraíá E.mall! h.erbe@brturbo.com.br - CNPJ: 76.5'18.323lO0Oí -33 - lnscr.Est.r í010793G99
lnec. Municipal: 6741í-9

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SONHOS COLCHÕES INDÚSTRIA

E COMERCIO LTDA, CNPJ 00967.676/0001-59, estabelecida á Rua Bom Jesus do
lguape, í800 - Hauer - Curitiba - PR forneceu a empresa H. A. ERBE & CIA LTDA:

ESPUMA - conforme notas fiscais no 806 e 785, demonstrando desta forma plena

capacidade técnica para o produto acima citado.

Atestamos, ainda, que os materiais fornecidos, foram entregues dentro do prazo e
quantidades pré- estabelecldo, nada constando que possa desaboná - la ate a presente

data.

10$1

I7o.sra.sz3looot-3II

ti. Á. ERSE & cn. tmA.

. 
R!.{ crRros Es6€xFtroEf, 3n5

[gr er.no+eo _ orRrrreA - ,ra.U
H, A, ERBE E CIA, LTDA

Curitiba, 28 de Julho de 2015

.ffio

À\brno
FRA74469

aY
b/\/\DtJ/\Z

n/
l,il-íe

VANESSA ERBE - RG 6.í35.324-0
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NONA ALTERAçÃO CONTRATUAL
SONHOS COLCHÓES .INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ/MF: no 00.967.676/000í €9
NIRE: 4't2.0344162-5

10$2

Folha: '1 de 5
Os abeixo identificados e qualificados:

KARINA CRISTINA MIRANDA LEVY STRAPASSON, brasileíra, casada sob o regime
de comunhão universal de bens, nascida em 18104.11981, natural de CuÍitibã/PR,
Íisiotêrapeuta, inscÍita no CPF/MF sob n'. 007.026-189-0, portedora da Carteirâ de
ldentidâde Civil RG n o 6.973. í 74-00 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua
Presidente Faria, n.o 1 .976, Colônia Faria, Colombo/PR, CEP: 83.411-050.

VINICIUS MIRÂNDA LEVY, brasileiÍo, soheiro, nascido em 27104.11991 , natuÍal de
Curitiba/PR, empresário. inscrito no CPF/MF sob no. 063.330-03S05, portador da
Carteira de ldentidade Civrl RG n.o 10.145-34Sô SSP/PÊ, residente e domiciliado na
Rua MaÍechal Cardoso Junior, n.o 516, Jardim das Américas, Cuítiba/PR, CEP 81.530-
420.

Têm constituÍda entre si, uma sociedade êmpresária limjtada que giÍa nesta praça sob o
nome de SONHOS COLCHoES - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com sede na Rua
Bom Jesus do lguape, n.o 1.800, Hauer, Curitiba/PR, CEP 81,6í0-040, inscrita no
CNPJ/MF sob no.00.987.676/0001-59, registrada na Junla Comercial do Parená sob no

412.0M4162-S em 151121995, enquadrada como EPP - Empresa de Pequeno Porte,
resolve alterar e consolidar seu contÍato social, conforme as cláusulas seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - oo lNGREsso DE SÓclo: lngressa ne sociedade o sócio ALBERTo
LEVY, brasileiro, casado sob o regime de comunhão uftiversãl de bens, nascido em 2510511953,
natural de São PauloisP, empresário, inscrito no CPF/MF sob no. 591.009.74&20. portador da CNH no.

02868355313iDETRAN-PR, cartêira de identidad€ RG 12.371.698-1/SSP-PR, residente e domiciliado
na Rua MaÍechal Cardoso Junior, n.o 5'16, Jardrm das Américas, Curitiba/PR, CEP 81.530-420.

ParágraÍo único: O sócio ingressante declara conhecer a situaÉo econômica e Íinanceira da
sociedade. ficando sub-rogado nos direitos e obÍigações deconentes do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIRADA E TRANSFERÉNCIA OE QUOTAS: REIiTA.SE dA SOCiEdAdE

a sócla KARINA CRISTINÂ MIRANDA LEVY STRAPASSON, acima quelificada, tíansÍerindo poÍ
venda oneíosa, com o consentimenlo do outro sócio, as 31.000 (tÍlnta e uma mil) quotas IntegralÉadas
que possui pelo valoÍ nomioal de Rg 31.000,00 (trinta e um mil reais) ao sócio ingressante, dando
plena quitaçáo das quotas vendidas.

cúusuLA TERCEIRA - DO AUMENTO DE CAPÍTÂL: O capilal social que é de R$ 62.000,00
(sessenta e dois mit reais), divididos em 62.000 (sessenta e duas mil) quotas de capital no valor
nominal de RS 'l .00 (um real) cada uma, totalmente subscíto e integralizado em moeda coÍrente
nacional, é elevado para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), divididos em 75.000 (setenta e cinco
mil) quotas de c€pital no valor nominal de RS 1.00 (um real) cada umê

§1.o - FORMA E PRÂZO: O aumenlo de capifal acima pÍevisto e consolidado, no valor de R$
13.000,00 (treze mll reais), é inteiÍamente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corÍenle
do pals, nesle ato, proporcionalmente ás suas participações no capital da sociedade,

§Zo - NOVA OISTRIBUIçÂO OO CAPITAL: Em virtude das modificaçôes havidas, o capital social,
inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim distribuído ao sócio:

,lrlomê (%) QudtáS VaÍarr RS:
ÂLBERTO LEVY 50.00 37.500 37.500,00
VINICIUS MIRANDA LEVY 50 00 37.5@ 37.500,00

l0lr,00 75.00() 75.000,00TOTAL

irir..!i:,,:r r5,:i!', ,.: Lj'-, !.:rr: jirr.i,.:'::.t:'.,..)),:.,:.i)i,:::tti::::r,:rl!.trto.rrril:r:i

cÊEtÍlIcO o IAGIStDO d 05/O7 l2OLA 10:39 SOI x" 20141017e22.
pRoÍocoto! 18307?822 DB 05/06/2OLA. CóDrOO DE rrERrPrCÀçÍO:
118026{2069. !ÍIIE: á1203441625.
sottEos car,GõE6 - rtÍDúsTRrÀ E colúRcro LrD .

Jrr{r co^rErclÀl
rJo PAlÁr{ LIbGEtÀd Bognr.

SE@rlAILÀ-GEIÀJ.
crrRrrrDÀ,05/0?/2018
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NONA ALTERAçÃO CONTRATUAL
SONHOS COLCHÕES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ/MF: no 00.967.676/0001 -59
NIRE: 412.0344162-s

Fotha 2 de 5
cLÁusuLA QUARTA - DA DESTITU|çÃO DO ADI NISTRADOR: Fic€ destituida do cârgo de
adminiskadoÍa da sociedade a sócia KARINA CRISTINA MIRANOA LEVY STRAPASSON. acima
qualificada, a partlÍ da data de assinatuÍa do pÍesente instrumento.

CúUSULA QUINTA - DA DESIGNAçÃO DE AOMTNTSTRADOR: A sociedade que era administrada
por KARINA CRISTINA MIRANDA LEVY STRAPASSON e VINICIUS MIRANDA LEVY passa a ser
administrada por VINICIUS MIRÂNDA LEVY'e ALBERTO LEVY, a quem mmpetem pÍaticar todos os
atos pertinentes à gestão dâ sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e
passivamente. .iudicial e edrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições f nanceiÍas, entidades
pnvadas e teíceiros em geral, podendo obrigar a sociedade abÍir, movimentar e encerrar contas
banúnas, contratar e demiliÍ pessoal, enfim praticar tcdos os atos necessários à consecuÉo dos
objetivos ou â dêfesa dos interesses e direitos da sociedade, autoÍizâdo o uso do nome empresadal
isoladamente.

§í.o - E vedado o uso do nome empresarial em atvidades estranhas ao interesse social ou assumir
obíigaçôes seja em Íevor de qualquer dos quotistas ou de teÍceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade. s€m autoÍizaÉo do outro sócio.

§2.o - Fâculta-se aos administíadores. atuando isoladamente, constituir. em nome da sociedade,
píocuradoÍes para periodo determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e
opeÍações a serem praticados.

CúUSULA SEXTA - oEcLARAçÃo DE DESIÍI,|PEDIMEi,ITo: os AdministÍadores dectaram, sob as
penas da lei, que não estão impedidos de exercer e administraçào da sociedade, poÍ lei especial, ou
êm virtude de condênaÉo cÍiminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que tempoÍariamente, o acesso a cargos púbhcos; ou por crimê falimentar, de prevaÍicáÉo, peita ou
subomo, concussão, peculato. ou conlra a economia popular. contÍa o sistema Íinanceiro nacional.
contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fê pública ou a pÍopnedade.

CúUSULA SÉTIMA - OA CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO; À vista da modificaÉo ora aiustada,
consolida-se o ôontrato social, que passÍl a teÍ a seguinte redação.

10§3

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
SONHOS COLCHOES.INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

CNPJ/MF: no 00.957.6761000't -59
NIRE:412.0344162-5

Os abâixo identiÍicados e qualiticados:

ALBERTO LEVY, bÍasiteiÍo, casado sob o regime de comunhão universal dê b€ns,
nâscido em 25i05/1953, natural de Sâo Paulo/SP, empÍesário. inscrito no CPF/MF sob
n". 591 009.748-20, portadoÍ da CNH n'. 02868355313/DETRAN-PR, carteiÍa de
identidade RG 12.371.69&1/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua MaÍechal
Cârdoso Junior, n,o 516. Jardim das Amêricâs, Curitiba/PR, CEP 81.530420.

VINICIUS MIRANDA LEW, brasilerro, solleiro. nascido em 27104.,1991, natuÍal de
CuÍitiba/PR, empÍesário, inscrito no CPF/MF sob n". 063.330.03S05, portador da
Carteira de ldentidade Civil RG n.o 10,145.345-6 SSPIPR, residente e domiciliado na
Rua Marêchal Cardoso Junior. n.o 516. Jardim das Aménces, Curitiba/PR. CEP 81.5
420.
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NONAALTERAçÂOCONTRATUAL t
SONHOS COLCHÔES.INOUSTRIA E COIUIERCIO LTDA -r

CNPJ/MF: no 00.967.576/0001 -59
NIRE: 412.0344í62-5

Folha: 3 de 5
Têm consütuída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o
nome de SONHOS COLCHOES - |NDÚSTRIA E COMÊRCIO LTDA, com sedena Rua
Bom Jesus do lguape. n.o 1.800, Hauer, Curitiba/PR, CEP 81.610-040, insErita no
CNPJ/MF sob n". 00.967.676/0001-59, registrada na Junta Comercial do Paraná sob no
412.0344162-5 em 15112l1995, enquadÍada como EPP - Empresa de Pequeno PoÍtel

CúUSULA PRtltEtRA - NoME EMPRESARIAL, SEDE E Dol ciLto: A sociedade gira sob o nomê
empresâriar de SONHOS GOLGHÔES - |NoÚSTRIA E cOHÉRclO LTDA, têm sedé e domicÍlio na
Rua Bom Jesus do lguapê, n.o 1.80O, Hauer, Curitiba/PR, CEP 81.610-040-

CúUSULA SEGUNDA - DECLARAçÃo DE ENQUADRAMENTO: A sociedade decrara. sob as
penas da Lei, que se enquadÍa ne condiÉo de Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 1411212006.

CúUSULA TERCEIRA - FlLlAlS E OUTRAS OEPENOÊNCIAS: A sociedade podeá a qualquer
tempo, abrir ou fechar íilial ou outra dependência, no pais ou no exterioÍ, mediante atteração contralual
assinada por todos os sócios.

cúusuLA QUARTA - tNícro DAS ATTVTDADES E pRAzo DE DURAçÃo DA SoqEDADE: A
sociedade iniciou suas atividades em '10/12l1995 e seu pÍâzo de duração é poÍ tempo indeterminado.

CúUSULA OUINTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade lem por ob.leto a exploÍaçâo no ramo de:
lndústriâ e ComéÍcio de Colchões, Artigos de Colchoaria, SeÍviços de Bordado, ReparaÉo,
Manutenção e ConservaÉo de Colchões.

ÀJNI^ @ ErCúr
DO ?^n^r{À
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CLAUSULA SEXTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 75.000.00 (setenta e cinco mil
reais) divididos em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada
uma. subscrilas ê integralizadas, em moeda coÍrente do Pals. pelo sócro, fica disÍibuldo aos sócio da
seguinte íorma;

tlotttE- Mr : r'QtiótilÊ.:.:, aj' álrãlaÊJ§êi...:.
ALBERÍO LEVY i 50.00 37.500 37.500,00

37 500 37.500,00
TOTAL 100,00 75.000 75.000,00
VINICIUS MIRANDA LEVY 50.00

CúUSULA SÉTliltA - RESPONSABILToADE DOS SÔclOS: A responsabilidâde de cada sócio é
ÍestÍita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social. conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CúUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE OUOTAS: As quotas sâo indivisíveis e nâo
poderão ser cedidas ou transferidas a tercêiros sem o consenümento dos outros sócios, a quem Íica
assegurado. em igualdade de condições e preço, o direito de preÍerência para a sua aquisiÉo se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contÍatual pertinente.

PaÍágraÍo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá
notilicaí por escrito aos outÍos sôcios. discriminando a quantidade de quotes poslas à venda, o preço,
foÍma e prazo de pegamenlo, pera que estes exeÍçam ou renunciem ao diÍeilo de pÍeferência, o que
deverâo fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recêbimento da notificação ou em prazo maior a
critéío do sócio alienante. Se todos os sócios manifestaÍem seu direito de pÍeferência, a cessão das
quotâs se faÍá na proporção das quotas que então possuírem. DecorÍido esse prazo sem que s
exeÍcido o diÍeito de preferéncia, as quotas podeÍâo ser livremente transfeides
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NoNA ALTERAçÃo conrRarull
SONHOS COLCHOES - INOUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/MF: n' 00.967.676/000í -59
NIRE:,íí2.0344162-5
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11802642069. úllE:,11201a41625.
soÀEos cot cEõEs - rrÍDúsrErÀ E cotdRcro LÍDÀ.
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CúUSULA NoNA . ADMINISTRAÇÃo DA SoCIEDADE E Uso Do NoME EMPRESARIAL: A
administração da sociedade cabe aos sócios VINICIUS MIRÂNDA LEVY e ALBERTO LEW, a quem
comp€tem pÍaticar todos os atos pertinentes à gestâo da sociedede com os poderes e atribuiçôes de
representá-la ativa e passivamente, judicrel e êxtraiudicialmente, pêrante órgâos públicos, instrtuiçõ€s
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e
enceríaÍ contas bancàrias, contratar e demjtir pessoal. enfim pÍaticar todos os atos necessários à
consecuÉo dos objetivos ou à deftesa dos interesses e diÍeilos da sociedade, autoízado o uso do
nome empresarial isoladamente.

§1.o - E vedado o uso do nome empresarial em atividades estÍanhas ao interesse social ou assumir
obÍigaçôes seja em Íavor de quelqueÍ dos quotistas olr de terceiros, bem como oneÍar ou alienaÍ bens
imóveis de sociedade. sem autoÍizaçáo do outro sócio.

§2.o - Faculta-se aos administradoíes, atuando isoladamente. constituir. em nome da sociedade,
procuradores para peÍíodo determinado, devgndo o instrumento de mandato especificar os atos e
opeÍações a serem praticâdos.

§3.'- Os administradores poderão íealizar uma retirada mensal, a t,tulo de "prô-labore", ou qualqueÍ
outra remuneraÇão. cabendo-a exclusivamente a participação nos lucÍos da sociedade
proporcionalmenle no moldes previstos no contÍato social.

cúusuLA DÉcrMA - ExERcicro socrAL, oEMoNsrRAçoEs FTNANCETRAS E
PARTICIPAçÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social. coincldente
com o ano civil, os administradoÍes pÍestaráo contas justiÍicadas de sua administração, procedendo à

elaboraÉo do inventáÍio, do balanço petrimoniel e demais demonstraçÕes contábeis ÍequeÍidas pela
legislaÉo societâria, elâboÍadas em conÍormidade com as Nofmas Brasileiías de Contabilidade,
paÍlicipando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, r}a mesma proporção das quotas de
cápital que possuem na sociedade

ParágraÍo úniço - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes palrimoniais em períodos
inferioÍes há um ano, e o lucro apurado nessas demonstraçóes intermediárias, poderá ser distribuído
mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às guotas de capital de
cada um Nesse caso seÍá observada a reposiçáo dos lucÍos quando a distriburção afetar o capital
social. coníorme estabelece o art. 1.059 da Ler n.o 10j06f2092

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao
término do exercicio social, os sócios deliberaÍão sobre as contas e designarão adminrstradores
quando íoí o caso.

ParágÍaÍo único - Até 30 (Í'nta) dias antes da data maÍcada paÍa a reunião, o balanço patrimonial e o
de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento à
disposição dos sócios que não exerçam a administÍaÉo,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INÍERDIçAO OE SOCIO: Falecendo ou
interditado qualquer sócio. a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o
incâpaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios Íemanescentes, o valoÍ d
seus haveres seÍá apurado e liquidado com base na situaçâo patrimonial da sociedade, à data
resoluçáo, verificada em balanço especialmente levantâdo

§1.'- Os haveres do sócio felecido, apurados em Balãnço de determinaÇão, serão pagos em í0 (de4)
preslaçÕes mensais e iguais, vencendo-se a primeira. noventa dias depois de apresentada F
soc,edade autorizaÇâo judicial que permita formalizer-se inteiramente a opeÍação, rnclusive a âlteÍâI6h
contratual perante o regisúo do comércio f,( t)
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NONA ALTERAçÃO CONTRATUAL
soNHosôõiêi{'ó?§:itóúsriiÀãêôú'dãctorror i0fS

CNPJTMF: no 00.967.67610001 -59
NIRE: 4J2.03i14í62-5

.Folha:5 de 5

§2.o - Mediante acordo entre o sócio suÉrsüte, e o herdeiro inventariantê, os demais herdeiros
poderão ingÍessar na sociedade, caso não heia impeditivo legal quanto a sua capacidade jurldica.

§3.o - Os Herdeiros do cônjuge do sócio, ou o cônjuge do que ie separou judicialmênte. nâo podem
eúgir desde logo a paÍte que lhes couber na quota social. concoíreÍ à divisão periódica dos lucros, áté
que seia determinada por oÍdem iudicial a sua participaçáo na quota social que lhe coúber.

§4.o - O mesmo procêdimento seá adotado em outros casos em que a sociedade se r6solva em
íelaçáo a sêu sócio.

cúusuLA DÉctitA TERCE|RA . oEcLÂRAÇÃo DE DEstMpEDtüENTo: os Administradores
declaram, sob as penas da lei, que.nâo estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por
lei especiel. ou em virtude de condenaÉo criminal, ou por se encontrar sob os eÍeitos dela, a pena gue
vêde. ainda que temporariamente, o acosso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricaÉo, peite ou subomo, conqJssão, pêculato, ou contÍa a economia popular, contra o sistema
financerro nacional, contÍa normas de defesa da concoríência, contra as rêleçõés de consumo, Íé
pública ou a propriedade.

CúUSULA DÉclMA QUARTÂ - ExcLUsÃo DE sÓclo: Pode o sócio ser excluído judioalmente da
sociêdade,.mediante iniciaíva da maioria dos demais sócios, por íelta gravo no cumpÍimento de suas
obrigaçoes, ou, ainda, por rncapacidade superveniente.

ParágraÍo Único: SeÉ de pleno direito excluido da sociedade ó sócio declarado falido, ou aquele cuja
quota tenha sido liquidade nos termos do paÍágraÍo único do artigo 1.026 do Código Ciü|. O valor da
sua quota, consideÍada pêlo montanE eÍetivamente realizado, liquidar-seá, com base na situaÉo
paúimonial da sociedade, à dita da resolução, verificada em balanço, especralmente levantado. O
capilel social sofrerá a corrêspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.
A quota liquidáda sêrá paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partiÍ da liquidação.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica êleito o foÍo da comarca de Curiüba/PR para o exercício
e o cumpriúento dos direitos e obrigações resuttantes deste contralo, com expresse renúncia a
qualquer ouho, por mais especial ou privilegiado que seia ou venha ser.

E p.or estarem assim, juslas.e contratadas, datam, lavram e assinam o presente instÍumento,
obrigando-se. fielmente por si e por seus herdeiros a cumprFlo em todos gs seus termos

Cuntiba, 07 de maio de 2018
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

.,--LO Do ESTÁSELECIMENTO I\JOVE OE IÂÀITÀSIÁ'

soNHos coLcHoEs EPP

aóDrco E DEacRrÇÃo oa aTr\,1oaoE EcoNôMrca pRrNcrpÁL

3í.0,ü7.00 - Fabrlcáção ds colchões

cÔDtGo E oEscRrÇÃo DÀs ÁTlvloaoEs EcoNÔMrcÁs SEcUNDÁRrÂs

Não inío]mada

cÔorGo E o€scRrÇÁo oA NÀTUREZa JURiDtcÀ
206-2 - Socledadê Emprssárlâ Limitada
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ESPECIÀL OÁTA DA SITUÂÇÀO ESPECIAL
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SONHOS COLCHOES- INDUSTRIA E COIIERCIO LTDA
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05/09/2019 Comprovanle de lnscÍiçáo e de SituaÉo Cadastral

Aprovado pela lnstruÇáo Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 05/09/2019 às íí:01:34 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉR|O DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoriaceial da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERÂIS E À DíUDA ATIVA
DA UNIÃO

Nomê: SONHOS COLCHOES- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.967.676/000í{9

Código
07 t01t20?0
controle dâ

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quarsquêr dívidas de
responsâbilidade do sujeito passivo acimâ identificado que viêrem â sêr apuradas, é cêÍtificado que
náo constam pendências em seu nomê, rêlativas a êréditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscnÇões em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoriâ€eral da Faz enda Nacional (PGFN).

Esta ceÍtidào e válida para o estabelecimento matriz e suas flliais e, no caso de ente federativo, paÍa
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo dirêta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. í 1 da Lei no8.212, de 24 de julhode'1991.

A aceitaÉo desta ceÍtidáo está condicionada à veriÍicaÉo de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <http://rfu .govbÊ ou <http:/ r/ww.pgfn.gov.bÊ.

Certidão ida g menle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1.751, de 211012014
Emitidâ 4:35:00 dô 1110712019 <hora e data dê Brasília>
Válida

Oualquei sura ou
rtidão: 8363.4DC1.0421.0E37

a invalidará este documentô-
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 020622499-26

i.07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.967.676/OOO1*{
Nome: SONHOS COLCHOES IND E COtl LtOe /

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

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

-.xVálida 15t01t2 rnecimento Gratulto

A autenticidade desta ce deverá ser confirmada via lntemet
www-fazenda. pr.gov. br

Entltu va lnE@t Públi6 (,7fr9n4 to 08 28 15)



18/09/20í I

CERTIDÁO N":

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATE:

307ir65r20í 9

1

w\â/t,,/s curitiba.pr gov br/gtnrc€áidâonegalivâ/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO POSITIUA COM EFEITOS DE NEGATIUA DE

TRIBTJTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

i071

CoNTRtBUtNTEi SONHOS COLCHOES- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 00.967.676/000í-59

/NSCR/ÇÁO M tJ N t Cl PAL: 3í 9847-7
ENDEREÇO: R. BOM JESUS DE IGUAPE, 1800 - HAUER, cURlTlBA, PR
F I NALI DADE. VERIFICAÇÃO

É expedida esta CERTIDÃo PoslTtvA coM EFElTos DE NEGATIVA referente a Tributos e outros
debitos Municipais, inscritos ou náo em DÍvida Ative, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei
n" 5.17211966 (CTN) e Lei Comdementiar no 104/2001 e demeis legislaçóes aplicáveis à espécie. Constam
em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa.

Tributos Exercício(s)

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 20í9

A cêrtidão expedida em nome de Pêssoa JurÍdíca abrange todos os estabelecimentos cadastÍados no
Município de Curitiba.

Certidào expedide com base no Decreto no 67012012, de 3010412012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobre ServiÇos - lSS), lmobiliários (lmposto
Predial Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissáo de Bens lmóveis Inter-vivos - lTBl e
ContribuiÉo de Melhoria), Taxes de ServiÇos e pelo PodeÍ de Polícia e outros débitos municipais.

CÓDIGO DE AUTE cERTtDÀO: CÍ'646EE3.3D57.4207{.80C9.8A(,9.8669.9Â86-a

A autenticidade desta certidáo deverá ser confirmada na página de PÍeÍeitura Municipal de Curitiba, na lntemel, no endereço
http:/ .,/ww.curitiba.prgov.br - link: SecÍetarias / Finanças.

Resêrva€e a Fazenda Hunicipal, o direito de cobrer dívidas posteriormênte conslatadas, mesmo as referentes â
peíodos compÍeendidos neslâ,

Certidão expedida pela intemet gratuitamente.

7 t10t2019

'r/vi 15.c!riliba.pr.gov.br/gtrÍrcertidaonegativa/ 111



30/08/2019 Consultâ Regulâridadê do Empregador

i $7?

C,.,,XA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CR-F

Inscrição: 00.967.6761000l-59
RâZãO SOCiAISONHOS COLCHOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ENdêTêçO: R BOM ]ESUS DE IGUAPE 18OO / HAUER / CURINBA / PR / 816T0.040

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 obrigaçõ

Validade:29l08/2019 27 /09/20t9

CêÊificação Número: 2O|9O829OL27 5528L34942

Informação obtida em 3OlO8/2079 72:OO:20

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

https:/consulla-crf .caixa.gov.br/consuhacrí/pages/impressao.isÍ 1t1
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centrnÃo NEeÀTrvÀ or oÉarros rRÀBÀLHrsrÀs

Nome: SONHOS COLCHOES- INDUSTRIA E COMERCIO
(MÀTRIZ E FILIÀIS ) CNP..T:

LTDÀ

Certidão n' 180 5 /2079
Expedição: 08 / 2Ot9 , às 13 :54 :32

180 (cento e oitenta) dias, contados da dataValidade 14/02/2020 -
de sua exp Ção

Certifica-se que SoNEOS COLCEoES- INDUSTRIÀ E COMERCIo LTDÀ
(IÀTRrZ E FrLrÀrS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

o o . 9 6 7 . 5 ? 6 / o o o 1 - 5 9 , lrÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
CerEídão emitida com base no art - 642-A da ConsolidaÇãÕ das Leis do
Trabalho, acrescêntadô pela Lei n" 72.440, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão AdminisErativa n' l4'70/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados cônstantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesta a empresa em relação
a tôdôs os seus estabe I ecimentos , agências ou fifiais.
À aceitaÇãô dêsta cêrtidão condíciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Trj-bunal superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão êmitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO TMPORTÀ.IIrE
Do Banco Nacionaf de Devêdores Trabalhistas constam os dados
necessários à idenEifícação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentês perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em sentença condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusiwe no concernente aos
re colhimentos previdenc iários, a honorários, a custas, a
emolument.os ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

o0 .96't .6'16/0OOt-59
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÁO E DA PREUDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRAOO DE ÂUTOMAÇÁO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

i0?{

CEBTIDAO SIM
CeniÍicamos que as lníormações abaixo constam dos documên

Páqina: 0O1 / m1
ivados nesta Junta Comercial e são vlEentes

PLIFI DA

NúmeÍo de ldentiíicaçãodo RegLtüo de ' C-NPJ t)rta dê Arqulvamento do
Empresas - NIBE (Sede) Alo Constitutivo
412034É162-5 , m.967.676/OÍ)Oí.59 15/12i I S95

EndeÍeço Completo (LogÍadouÍo, Nq e ComplemeÍ o, Bairro, Cidade. UF; CEP)

na data da sua expêdlção.
Úome Empresarial
SONHOS COLC}IÕES.INDÚSTHÂ E COIÉRqO LTOÀ

Nâlureza Jurídica: SOCTED^4|E EHpREsl,qÀ LtMtÍADÂ

BUA BOM JESUS OO IGUÀPE, 1 .800 VILAHÀ,lEF , cuBrTrBÀ PR,8 6íO040

Capital: B$ ?íry,ü)
(SETENTA E Cta{CO llll RÊÀS)

lliqosnpresr q.l
Empreaa d6

Cápital lntegralizador F§ 7ím0,0O
(SETENTA E CINCO IIL HEÀS) ]

Sóciost/Panicip4ao no Grpilal/EstÉcle de Sócio/AdminisiradoÍ/Tórmino do ilandato
ilornê/CPF o., CIIPJ Parlicioacão no câoibl íRa) Espêdc dr Só.jo

ALBERTO LEYY 3?5OO,M SOCIO
591 .m9.74&20

vlNlclus IJ|R^NDÁ LEVY íjsm,m socto
r)63.3t0.0:r9{i

Último Arquivam6íto

Dala: 05/07/2018 Número: z!1B3OnaZl

Aro: ÀLTERÀçÃO

Evenro (s): aLTÊBACAO ffi ÍrlIE (EXCETO XOME EITPRESAML)

coNSoLtoaÇÂo oE cotaTRÂToESÍaÍuTo

CURITIBA . PR, 06 de seleíibro de 2019

{,

PÍazo dê DuÍaçào

I lndeterminado

Término do
Uandato

ha de lníclo
de Atividads

10/'t 2/1995

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Obieto Social
rNousTBra E co#Fcft, DE coLcHoEs,-aRncc9 oE cplcHoARra gERvrços DE BoturaDo, REpaFAÇao,
UANUTENçAO E CO}I€EBVAçÂO TE COLCHOES

ÂrtninisüâdoÍ

Administredoí

ÀdminisEâdoí

SituaÉo
REGISTRO ÂTIVO

i Status
' 

lxxxxxxxxxxxxxxxx
/

19153770t2

LEANDBO MABCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

EmEesa da pêquaro port

12r2m6)

Para veflfcár a a'rtenticidade ac€sse *ww Juntacômêroal.pÍ gov.bÍ

e rnforme o núme.o 195377052 na Consulta de Autenticilade
Cs$lta úsponirel po. 30 dÉs

*.-.:--ff-.-^_,_ _.-, Docuínênro Àssinâdo Drgirrlmenre 06/09/2019

Ü ;,ffi; l,"llí*l{iTíiü"*-**,,-.



sonhoscolchÕes

ANEXO 04- DECTARAçAO DE IDONEIDADE

PREGÃO ETETRÔNICO N9 36/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.e 2212019, instaurado por este

município, que não estamos impedidos de licitar ou contÍatar com a Administração

Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Sonhos Colchões - lndústria e Comércio Ltda. - EPP

Especializada na Fabricação de Colchôes de Espuma,

Colchões de Mola, Espumas de Poliuretano e ABlomerado.

ô

"t

-4:/-
Curitiba/PR, 3 de Setembro d e 29L* "

soNHos colcHÊÉs - rNDÚsTRr COMÉRCIO LTDA. - EPP

VINICIUS M
RG. 10.145.

cPF. 063.330
34 -6

-05

Rua Bom Jesus de lguape, 1800 - Villa Hauer - CEP 81.610-040 - Curitiba - PR

CNPJ/M F: 00.967.67610001-59
Telefones: (41) 3377-5708 e (41) 3277-1400

email: sonhoscolchoes@hotmail.com

.2



sonhoscoichÕes

ANEXO 05 - DECIÁRAçÃO DE TNEXTSTÊNC|A DE FATOS TMPEDTTTVOS

PREGÃO ETETRÔNICO N9 36/2019

Sonhos Colchôes - lndústria e Comércio Ltda. - EPP, CNPi/MF Ne 00.967.676/0001-59,

sediada na Rua Bom Jesus de lguape, ne 1800, - Bairro Vila Hauer - Curitiba/PR - CEP:

81.61G,040, 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.

CuritibalP 23 de Setembro de 2019

Sonhos Colchôes - lndústria e Comércio [tda. - EPP

Especializada na Fabricação de Colchões de Espuma,

Colchões de Mola, Espumas de Poliuretano e Aglomerado.

1$76

\

-»
).'

SONHOS COLCfIOES . INDUS IA E COMÉRCIO LTDA.. EPP

VINICI . LEVY

RG. 10.145.345-6

cPF. 063.330.039-05

l-

Rua Bom Jesus de lguape, 1800 - Villa Hauer - cEP 81.610-040 - Curitiba - PR

CNPI/MF: @.967.676/0001-s9
Telefones: (41) 3377-5708 e (41) 3277-1400

email: sonhoscolchoes@hotmail.com



sonhoscolchÕes

SONHOS CO

Sonhos Colchões - lndústria e Comércio Ltda. - EPP

Especializada na Fabricação de Colchões de Espuma,

Colchões de Mola, Espumas de Poliuretano e Aglomerado

i 8??

ANEXO 06 - OECTARÂçAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ETETRôNICO N9 36/2019

Sonhos Colchões - lndústria e Comércio Ltda. - EPP, CNPJ/MF Ne 00.967.676/0001-59,

sediada na Rua Bom Jesus de lguape, ne 1800, - Bairro Vila Hauer - Curitiba/PR - CEP:

81.61G040, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados

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

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a

partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal ne 9854, de 27.10.99, que

altera a Lei ns 8666/93.

Curitiba/PR, 2 e setem e 2019.

Õrs-tttoúsrRtnec MÉRCIO LTDA. - EPP

VINICIUS M. L

RG. 10.145.345-6

cPF. 063.330.039-05

Rua Bom Jesus de lguape, 1800 - Villa Hauer - CEP 81.610-040 - Curitiba - PR

CN PJlM F: 00.967.67610001-59
Telefones: (41) 3377-5708 e ( 4].l3277-14c0

email: sonhoscolchoes@hotmail.com



sontloscolchôes
Sonhos Colchões - lndústria e ComéÍcio Ltda, - EPP

Especializada na Fabricação de Colchões de Espuma,

Colchões de Mola, Espumas de Poliuretano e Aglomerado.

i.$??
ANEXO 07 - DECIÁRAçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ETETRÔNICO Ng 36/2019

Sonhos Colchôes - lndústria e Comércio Ltda. - EPP, CNPJ/MF Nq 00.967.676/0001-59,

por intermédio de seu representante legal o Sr. Vinicius Miranda Levy, portador (a) da

Carteira de ldentidade ne 10.145.345-6 e do CPF ne 063.330.039-05, DECLARA, para

efeito de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Ne 36/2019, que

não mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou

agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui

proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o

segundo grau, de agente político do Município de Nova Santa Bárbara.

Curitiba/PR 3 de Setemb e 2019.

SONHOS CHÕES - INDÚSTRI E COMÉRCIO LTDA.. EPP

VINICIU

RG. 10.145.345-6

cPF. 063.330.039-05

Rua Bom iesus de lguape, 1800 - Villa Hauer - CEP 81.510{40 - Curitiba - PR

CNPJ/M F: 00.967.676/0001-59
Telefones: (41) 3377-5708 e (41.l3277-L4Co

email: sonhoscolchoes@hotmail.com
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SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

CNPJ: 34.411.12510001-26 - lE: 90827346-77
RUA PAES DE ANDRADE,475, NOVA RÚSSIA, CEP: 84.053-380, PONTA GROSSA - PR

FONE/FÊü: (42) 3323-5015 - E-MAIL: comercial@licitalicitacoes.com.br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG: 8892 _ CC: 360001{)

ANEXO 08 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECITI'IENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,
Ref.: PREGÁo ELETRÔNICO No 36i2019 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conformê
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitaÉo em epígrafe.

IDENTIFICAçÃO DO CONCORRENTE:
SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CNPJ: 34.41 1.12510001-26 - lE. 908223/6-21
RUA PAES DE ANDRAOE, 475, NOVA RÚSSIA. CEP: 84,053-380, PONTA GROSSA - PR
FONúFAX: (42) 3323-501 5 - E-MAIL: comercial@licitalicitiacoes.com.br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG: 8892 - CC: 360001-O
REPRESENTANTE E CARGO: LUCAS PEREIRA - PROCURADOR
CPF: 056.403.409Â7 RG: 9.87 1.21 1-9ISSP-PR

f 0Pn

Código
Do
produto/
serviÇo

QuantidadeNome do pÍoduto/serviço t\4arca Unidade Preço
Unitário

1232 LIOUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8
Corpo: inox com base em
polipropileno pÍetoi - Copo: inox
(sem solda); Tampa: alumínio /
Funções: LiquidiÍica, Tritura gelo /
Mistura / Painel: tecla liga/desliga/
Capecidade do copo: 08 litros.
Potência mínima de '1200W -
3500RPM. Voltagem: 1101220
Volts. Com garantia de 01 (um)
ano.

42

Lote

56

6 8000

Preço Total

UN RS 557,00 R$ 557,00I ,00

2,00

COLOMBO
8 LITROS

30 PIPOQUEIRA EL TRICA5 R$ 1.320,00 R$ 2.640,00
PROFISSIONAL em aço inoxi
laterais em vidro temperado que
[esistem a altas temperaturas;
panela em aço inox com mexedor
automático; resistência pa@

manter a pipoca equecida;
lâmpada interna; tensão 1 10V;
potência 1 370W; frequência 60Hz;
rendimento de 5Kg de pipoca por
hora; pes emborrachados;
acompanhaÍ manual de instruÉo
de uso de uran

1,00 EOS
-50 +300

UN

VALOR TOTAL

Valor Total da Proposta: R$ 3.246,89 (três mil duzentos quarenta e seis reais e oitenta e nove
centavos).

BRAESI
BMPl SOL

7 R$ 49,89
I

I

I

i

t-
I

1

i

I

ESPETO com faixa de
temperatura - 50 -300" C (-58 -
572' Fl e precisão da leitura :+1o
C/"F, bateria LR44 1 ,5 v (incluído).
Memória da última medida.

TERM METRO CULI IO

UN

R$ 49,89

R$ 3.246 89



SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA. ME

CNPJ: 34.411.12510001-26 - lE: 90822346-27
RUA PAES DE ANDRADE, 475, NOVA RÚSsIA, CEP: 84.053-380, PONTA GROSSA _ PR

FONE/FAX: (42) 3323-5015 - E-MAIL: comercial@licitalicitacoes.com.br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ _ AG: 8892 _ CC: 360001-0

2. COND|çÔES GERATS

2.1. A proponente declaÍa conhecêr os termos do instrumento convocatório que rege a pÍesênte
licitaÉo.

A píoposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partrr cia data de abertura do pregáo

2.2 O gÍeço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento,
tjais como os encargos (obrigaçôes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e rncrdentes
sobre o fornecimento.

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019

LUCAS REIRA
SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CNPJ: 34.4í'1.í251000í-26
CPF: 056.'O3.409{7
RG: 9.87í.21 í-9/SSP-PR
PROCURADOR

i081



SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CNPJ: 34.411.12510001-26 - lE: 9O822346-2L

RUA PAES DE ANDRADE,475, NOVA RÚSSIA, CEP:84.053.380, PONTA GROSSA- PR

FONE/FAX: (42) 3323-5015 - E-MAIL: comercial@ licitalicitacoes.com. br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ _ AG: 8892 - CC: 360001-0

ANEXO 04 - OECLARAçAO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRONICO NO 36/20í9

A empresa SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF no. U.411.1251O001-26, sediada à RUA PAES DE ANDRADE, 475, NOVA
RUSSIA, CEP: 84.053-380, PONTA GROSSA - PR, por intermálio de seu
reprêsentante ou responsável legal o Sr. LUCAS PEREIRA, portador da Caíeira de
ldentidade no.9.871.21'|-9|SSP-PR e do CPF no. 056.403.409-67, Declaramos para os
Íins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
de Pregão Eletrônico N.o 36/20í 9, instaurado por este município, que não estamos
impedidos de licitar ou contratâÍ com a Administração Pública, em qualquer de
suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019

t 0,?2

,22 7-Z-
LUCAS PEREIRA
SUPER FRIO EQUIPAi'ENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CNPJ: 34.4í í.125/000í -26
CPF: 056.403.40967
RG: 9.87í.2í í -9rSSP-PR
PROCUR.ADOR



SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

CNPJ: 34.411.12510001-26 - lE: 9O822346-2L
RUA PAES DE ANDRADE,475, NOVA RÚSSIA, CEP: 84.053-380, PONTA GROSSA - PR

FONE/FAX: (42) 3323-5015 - E-MAIL: comercial@licitalicitacoes.com.br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG: 8892 _ CC: 360001{

ANEXO 05 - DECLARAçÃO DE |NEXTSTÊNCIA DE FATOS tmPEOtTtVOS

PREGÃO ELETRONICO N' 36/2019

A empresa SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF no. Y.411.1251O001-26, sediada à RUA PAES DE ANDRADE, 475, NOVA
RUSSIA, CEP: 84.053-380, PONTA GROSSA - PR, por intermédio de seu
representante ou responsável legal o Sr. LUCAS PEREIRA, portador da Carteira de
ldentidade no. 9.871.211-g/SSP-PR e do CPF no. 056.403.409-67, declara, sob as penas
da Lei, que até a presente data inexistem Íatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Ponta Grossa, 20 de setembro de 20í 9

i ílÇ1

Z:-:- -t.:Z-
LUCAS PEREIRA
SUPER FRIO EQUIPATIENTOS COÍÚERCIAIS LTDA - ME
CNPJ: 34.4í í.í2510001-26
CPF: 056.403.409{7
RG: 9.871.2'l'l-9lSSP-PR
PROCURADOR



SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

CNPJ: 34.411.12510001-26 - lE: 90822346-2I
RUA PAES DE ANDRADE,475, NOVA RÚSSIA, CEP: 84.053.380, PONTA GROSSA - PR

FONE/FAX: (42) 3323-5015 - E-MAIL: comercial@ licitalicitacoes.com. br
DADOS BANúRIOS: BANCO ITAÚ _ AG: 8892 _ CC: 360001.0
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ANEXO 06 - DECLARAçÃO OE INEXISTENCIA DE EIiPREGADOS MENORES
PREGÃO ELETRÔNICO NO 36/2019

A empresa SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF no.34.411.12510001-26, sediada à RUA PAES DE ANDRADE, 475, NOVA
RUSSIA, CEP: 84.053-380, PONTA GROSSA - PR, por intermédio de seu
reprêsentante ou responsável legal o Sr. LUCAS PEREIRA, portador da Carteira de
ldentidade no. 9.871 .2'1 1-g/SSP-PR e do CPF no. 056.403.409-67, Declaro que náo
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de í8 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em
observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019

LUCAS P REIRA
SUPER FRIO EQUIPATIENTOS COTERCIAIS LTDA - ME
CNPJ: 34.41 í.í251000í-26
CPF: 056.403.40967
RG: 9.87í.2í 1-9/SSP-PR
PROCURADOR



SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA. ME
CNPJ: 34.411.125/0001-26 - tE: 9O822346-2L

RUA PAES DE ANDRADE, 475, NOVA RÚSSIA, CEP: 84.053-380, PONTA GROSSA _ PR

FONE/FAX' (42) 3323-5015 - E-MAIL: comercial@licitalicitacoes.com.br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ _ AG: 8892 _ CC: 360001-0

ANEXO 07 - DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 36/2019

A empresa SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF no.34.411.12510001-26, sediada à RUA PAES DE ANDRADE, 475, NOVA
RÚSSn, CEP: 84.053-380, PONTA GROSSA - PR, por intermédio de seu
representante ou responsável legal o Sr. LUCAS PEREIRA, portador da Carteira de
ldentidade no. 9.871.211-9/SSP-PR e do CPF no. 056.403.409-67, DECLARA, para
efeito de participaÉo no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N'36/20í9, da
Prefeitura Municipal de Nova Sante Bárbara, que não mantém em seu quadro societário
ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cârgo em confiançâ ou
estatúário, de diÍeçáo e de assessoramento. de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e Liciteções do Município de Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara.

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presente

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019.

LUCAS PEREIRA
SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COTERCIAIS LTDA - IUE

CNPJ : 34.4í 1.í 2510001 -26
CPF: 056.403.40967
RG: 9.87í.2í í-9/SSP-PR
PROCURADOR
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SUPER FRIO EQUTPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CNPf : 34.411.125 / 000I-26 - lE:. 90822346-21

RUA PAES DE ANDRADE,475, NOVA RÚSSrA, CEp: 84.053-380, PONTA GROSSA - pR
FONE/FAX: (42) 3323-5015 - E-MAIL: comercial@Iicitalicitacoes.com,br

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - EC:8892 - CC: 36OO01-O

ANEXO 09 - Declaração de ênquadramento em regime de tributação de

Micro empresa ou empresa de pequeno poÉe.

.-:;-;-J :,
ELETRONICO

A empresa SUPER FRIO, EQUIP ls

i 0::

34.41 1.125t0001-26, sediãda à R

PONTA GROS inte
rnernn, eira de
Declaramos. s do disp
estamos os na categoria
art. 30 da Lei ,Ç.gq1Ple m erlpr'qX Jz 3,

de seu representa

LTDA -.ME. inscrita no C

47s, Novi Éú§sfi;;=r,
nte ou-.rg:sponsável legal o

ANDRADE,

- ÍÍE

NPJ/MF no

84.053-380,
Sr. LUCAS

-67,
que
odo

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019.
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PROCURAçÃO

OUTORGANTE: SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME,
com sede à Rua Paes de Andrade, no 475, Nova Rússia, Cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná, CEP84.053-380, CNPJ:34.41 1.125/0001-26, neste
ato representada por sua representante legal o Sra.DlRLEl APARECIDA DA
ROSA BRUSTOLIN, brasileira,casada, empresária, CPF: 926.514.109-34, RG:
5.172.633-2 SES!'/PR, nomeia e constitui:

OUTORGADO LUCAS PEREIRA, b sileiro, inscrito no CPF n. 056.403.409-
67, RG n" 9.871 ente à Rua Campos Vergueiro, 823 - Sbd
01, Uvaranas, CEP: 84.030-110, cidade de Ponta Grossa - PR

Poderes: confere amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral,
com a clausula "et extra", a fim de que, em conjunto ou separadamente,
possa realizar todos os atos que se fizerem necessários ao bom e Íiel
cumprimento deste mandato, formar os documentos necessários, efetuar
levantamentos, requerer laudos, avaliações e perícias, bem como argüir
suspeição, Íalsidade e exceçáo, transigir, renunciar, desistir, impugnar, assinar
declaraçÕes, propostas de preços, e termo de renuncia, perante a órgãos da
Administração Pública de quaisquer esferas, Federal, Estadual e Municipal,
dando tudo por bom,firme e valioso.

Poderes Especiais: Representar a outorgante em licitaçÕes de todas as
modalidades, inclusive eletrônicas, assinar declarações, documentos,
propostas de preços e propostas técnicas, oferecer lances verbars, impetrar
recurso administrativo face de ato ilícito, renunciar recurso administrativo junto
ao Pregoeiro e à Comissões de Licitações, assinar documentos, atas, atas de
registro e contratos, bem como praticar todos os atos pertencentes aos
processos licitatórios e contratos administrativos no âmbito da esfera Pública.
O outorgado poderá substabelecer os poderes no todo ou em parte. A presente
procuração é válida alé 3111212019.

Ponta Grossa, 27 de agostode 2019

Reconheço FiÍmas
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C NPJ n" : 34.41 1.1 25|OOO1 -26
DIRLEI APARECIDA DA ROSA BRUSTOLIN

CPF:926.514.109-34
RG: 5.172.633-2 SSP/PR
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ST,PER.Fffi @I,JIPAilTENTOS COMERCIÀIS LTE,A
contÍato soclal

DIRLE;I Ap,lEECt8fl B RÍr§a *ttSÍoLIN, brasileira, casada pelo reglme de
comunhão pârdâl ah bcn3, malor, eúpr€sária, nãscida em 7LlLOlL977, rêsldêntê e

domiciúrdâ à Rrra Lonülna, 2a8, HoYa Rússia, CEP 84053-320 em Ponta Grossâ - PR,
port dora do RG 5.ü2.638I-2 SEPFR c CPF 926.514.109-34 e tulro ARUStCruN
âlEÍo, bragl€iro, emprdrio, softclro, maior, nascido em 10/05/1998, residente e
dsmlcllhdo a Ruà Lor}drlm, 288, No\rà Rússia, CF 84053'320 em Pontâ Grossa - PR.
poÍtàdor do RG 10.793.415-4 SESPIPR e CPF 056.550.549-14; resolvem cohstituir
uma sociedrde limitada rqida pelas dáusulas e condições seguintes:

?rá,..ub Pr.,üf,,lât A soclêdade girãrá sob o nome empresarial de SUPER
FRfO EQUl?àilCÍtÍOS ÍOI|ERC!ÂI3 LTDA, com scde à Rua Paes de Andrâde, 475,
Nõva Rri,ssb. eEP AÍ053-:t80 em Ponta Grossa - PR.

Cl&ran,' 31r,{,t4,i, A sociedade tem por objeto social o comércio de maqulnas
e equipamentos para sup€rrnercados, utensílios doínésticos e eletrodomésticos e a
prestação de s€rviços de manutenção e afiação de maquinas indusffiais.

CÉuaút léêlt , o prazo de duração da Sociedade é por tempo
indetêrmlnad.a e o lnício das aüvidedes scrá na data do registro dêsse contrato.

CIúwb Ql,'/hÍ,,:. O dpital social da Sociedade, totalmente subscrito e
htegráltsado, é de E$ 3O.(x)0,0O (Hnta mil reals), dividido em 30.000 (trinta míl)
guotas, com vabr nominal de R$ 1.O0 (um reâl) cada uma, assim distribuído êntre os
sóclos:

Sácic Quotas otb vâlor
Jullo lt1lltdln do 15.000 50 R$ 15.000,00
Didcl lflrrtddr da Re BÍrelh 15.000 50
TOTAL 30.o@ 100 Rt 3O.OOO,OO

R$ 15.000,00

Par*rãd/o Úak,: a modo de integrêllzação das quotas sociais é reallzado à vista, de
forma simultânea por ambos os sócios e rêalizado em moeda corrente deste país,
obsêrvado o disposfo no êÍtlgo 1.0O4 ê seguintes da L€i 1(H06/2002.

CÉtrc tb Quittfa,: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas
quotas, màs todos respÕndem solldaríamente pela lntêgralizaçião do cepital social,
conÍormc precethra o artigo 1.052 da Lei10406/20O2.
Pzr&inÍo Úafu: Os socios não rcsponderão subsidiariamente pelas obr!1ações
sociaÉ, conforme edàbêlece o AÍtigo 1Ob4 c/c o Artigo gg7 , lv/rrt, do Código Civjt - rci .ÁD
no 10.406/2002 - --§P'

Clâuattt §âxt i A sociedade. poderá abdr filiais no paÍs e no exterior e a§
trânsferúlcla ou cessâo de quotas, a qualquer título, deverá sêmpre respeitar a
mesma proporção do númêro dê quotas pertencentes ô cada sócio na data da
ocôrrêncla.

É

Clltltt@ O RtGtg![RO E O2lOAl2Ol9 15:00 SOE I" 41209106666-
9Rd!@ra: 19a18s303 Dr 29/07120L9- óDrGO Dr grirrrcÀçlo,
1190353242E. rItG: 41209106666.
aoPlB ttlo Eogttxat rtog coiEc!f,ts LtoÀ

tliíA co{BEt t rrltDBo nncc§ ÂrYal! gtaa.Àt Àg(tttáRro-GaÀ!
cuarrt!À,02l04/2019

ú.qrF.à!àcll.p!.9or.b!

À t lid!ô d..t docDtê, - 1+-.e, fiú .Ej.itô a ê.qrrovÁçÂo d. .u .út.ntiêi<l^.t @. n.FctiÉ. port^i.
Ilto r.lô rrur t..p.êcl'êr cód:go! .L EEiflcâçao
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SUPER FRIO EGIUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA
Contrrto Soclal

P.úrrlo Prti,E/ra! Os sóclos têm o dlreito de prefeêntia entrc si. na aqulsiçâo das
qu&s so€làls ern relação á terceíroE estranhos à sociedade'

ht*n b $urd8,: O têrcclro estranho à Sociedade poderá ingressar se observado
o dtútto de pr.eferêncta dos demals sóclos e ainda, se adquirir rambém as quotas
sociais de ouiros sócios gue eventualmente não concordem com o seu ingresso e não
possuam melos para adquÍrir as quotas ofertadas.

Ctluan/c #rr,t Caso algum sócio tenha su.rs qtlotas sociais penhoradãs e
não promova a balxã da consfição dentro de 90 (noventa) dias. os demais sóclos
podeião adquiri-las na proporção de suas participações societárias, pelo preço da

avaliação aponEdo na constriçâo ludiclal, mediante depósito em favor do juízo em
que se proces!ürr a execuçáo,
Par&raío Únklr; Cag o sócio reürante em razão desta cláusula se recuse a assinar
a rêspêctiva altéra$o de contrato, o comprovante do depósito do valor das quotas em
favor do JuÍzo da evêcução, acompanhado de comprovação da pênhora das quotôs.
sêrvifiá pâra fundamentar a alteraçáo contratual junto ao Rêgistro Públlco das
Empresas.

Cr&tqrra Otaya! Â administração da Socledade compete aos sócios quotistas
Dlr{el AfitGfu dr nos Bn §í,ot n e ,ULIo BRUSTOLIil tlcto. já qualificados,
cabendo-lhes todos os poderes necessários para individualmente administraÍ os
negóclos sociàls com a cláusula'ad negotia", observado o disposto neste instrumênto,
podendo ainda Epresentar a Sodedade judicial ou ertrajudicialmente, neste câso com
a dáusula 'ad ludtda €t extra". bem como pratlcar todo e qualquer ato de
adminlstração no interrssc da Sociedade.
Pa6ab FúD,EII€.' Todos os documêntos que criem obrigações para E Sociedade,
diferentes da ativldade mercantil definida no objeto social. ou desonerem terceiros de
obrigações de qualquer valor para com a Sociedade deverão, sob pena de não
produzlrem efeitos contra a mesma, ser assinado p€lo administredor, ou dele se
obtenha por escrito a anuência.
Parúgtú #an& É vedada aos sócios (adminlstradores) obrigar a sociedadê em
negócios estranhos ao seu obido social, bem como praticar atos de liberôlidade em
nome da mesma ou aoncedêr em seu nome avais, íianças ou outras garôntias que não
sejam nec6sárias à consecução do objeto social, ou ainda alienação de seus bens
móvels, imóveis e equlpamentos, sem a anuência dos sócios que representem e
totaÍidade do capital social.
Ptágafo 7Gr!!rro.' Fica aberta a posslbilidade de a qualquer momento os sócios
admitirem um admlnisfàdor estlanho ao contrato sociâl pôra administrar a sociedad

CHttsub ârana, Os administEdorês da socledâde declaram - se nesta ocasião

:zV.
"€

É

É

-F

desimpedidos de erercer a edmlnistração nos termos da legislação apliciável. não
estàndo lncursos em pêÍla que vêdê, ainda que temporôriamente o acesso a cargos
públkos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão,
peculato; ou confa a economle popular, contrà o sistema Íinancelro naclonal, contra

CERrttrco o nEGIstÀo lL O2l0al20r.g 15r00 9oB x" 41209106666gto!@Io: r9a185303 Dt 29lO7l2OL9. CóDIGO Dt YBrrrCÀ(lO:
119035:1282E. rIRE: a1209106666.
st PB ttto lQUIPüElaos cúIcI]a.Is LtDÀ

r.tíÍÀ q.Ercr^r,
Í,omüt{/{ ItrDro nRaus Rlllit, Elgct!f,

sa@ríiro-crrl!
cBrtrBl, 02l08/2019

ü. +r...f .cil. p! .got. bt

r r.lrór.b .tl.t .bcüto, a. i!rr...o, lj'cr .!l.rto i cq!@.çro (b .uÂ rut Àticl.órd. no E..pGtiro. IroEt i!
Ialor.ido ..u. rt.p.ct.rÉ. có.tlEo. (b v.tifla9ào
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SUPER FRTE' EGITJIPA}iENTO§ COMERCIAIS LTDA
ContÉto Soclal

as nornas d€ dêfêsa da concorência, contra as relações de consumo, a fó públlca ou
a proprledade.

CÉtxtb D&Dt Cada quota daÉ direito a um voto nas deliberaçôes sociais,
as quais serõo tomadas rempre por maiorla de votos, podendo o instrumento
correspondente ser sssinado apenzrs p€los sócios que juntos reúnam a maior pafte do
capiEl soeial dâ SodcíMe, lnclusive no que se refere às deliberações sobre exclusão
de sócío da Sociedsde.

CÉ,frrÍl údnc - Pdmaira, As deliberações dos sócios ocorrerão a qualquer
tempo, através de manifestação escrita que assim substituir-s€ diretamente ern
alteragão do contrato soclal se unânlme a decisão, cãso contrário, sení obrlgotoria a
reallzação de no mínimo uma reunião anual observado em especial os artigos 1.071 e
1.078 dã LÉl 10,406y'2002.

Parúgtúo Pr,malrÚ,t Será admltida a convocação dos sócios para reunião ou se for o
c3so, âssêmblêla, por qualquel melo que possa produzir comprovação, respeitado o
pràzo dê antêcêdência mÍnlma de 08 (olto) dias.
hrágrzlo Wpath.'A convocagão para a reunião seja qual for o seu meio, conterá
no mÍnlmo, a data, locâl e hora da realização da rêunião, bem como a ordem do dia.
Paútzlb Ícrrcdrro- Nâ omissão deste aontrato, será observado o quórum mínimo
legal esEbelecldo no arügo 1.076 da L€i 10.40612002.

CÉt*sla D&far. *gunda: A transformação da Sociedade em uma Sociedade
Anônima EmbÉm poderá ser deliberada pelos sócios gue luntos reúnam rÁ do capital
social da Soclêdâde, de forma quê 05 atuais sócios expressamente renunciam nestê
ato, ao dlreito dê rêür'iar-se da Sociedade em razão da eventual dêlibêração de sua
transformaçáo.'

Clát/Eflila DÚÍ,ma - lc,Íêl7,,/, SeÉ observado o disposto no arL 1.033 da Lei
LO4O6/2OO2 quanto à llquidação da socledade e ainda. poderá ser lniciada a
liquidação se:

a) Por dois exercídos conseautivos a sociedade obtiver resulfados nqativos;
b) Por razões econômlcas ou técnlcas se tomar lnvlável a consecr,ção do obJeto
soclal;

indep€ndente da fiscallzaçáo pelos demals sócios, sendo os haveres da Sociedade
emprêgadG na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, ràteado entre
os sócios na proporção dâ partiEipâÇão respectiva no capital social.

CLrr'{rla DÍdap - çluarttt A retirada, morte ou incapacid ade de qualquer do
sócios não âcârretará a dlssolução da Sociedadê, podendo o autor da herança ser
substftuído por sêus irerdelms ou rcpresentante hgal em até 18O (cênto e oitenE
dias).

cElltl@ o iiclstTo EI O2lOAl2Ol9 15:00 aoE I' 41209106656
Prrt@&o: 19a185303 Dt 29/01l20l9. CaOrcO DE VRrnCrçIO I
11903532828. rtRE: a1209I06666.
auPti ttro tot IPÀIExros coacacl,lts t,ttÂ
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SUPER FRIO EGN.JIPAMENTOS COMERC1AIS LTDA
Oontrrto Sociel

retirante, fâlecido ou incâpacitado serão pagos a seus sucessores' ou à quem de
dirêíto, eom bas! cm halanço esPeclal da Sociedade levantado paftt esse fim, que
deverá ser rêôlizado dentro do exercício anual em quê ocorrer o f;ato, sendo o valor
apurado, pâgo êm Fârcêlas que podcrão ser anuais ou mensais. desde que não
excedam a 2 (dols) anos poÉm condicionedo sempre à existênciô de resultados
posltfuos (lucro), umã vez que não pode a sltuação de sucessão em si, inviabilizar a
conünu6adc d,o nêgócb.

CÉttoub E{dt,E - (&ttn,I, será admitida a exclusão de sócio minoriÉrio eín
caso de justa causã cornprovada atnvés de atos que acaÍTetem prejuízo ou mesmo
concorr&ncia negocial pâra com a Sociedade, caso em que será observado o
procedimento disposo no parágrafio únko da cláusula anterior para apuração de
haveres.

turúlidfo úilat Pela não observância do prazo acima, ná Impossibilidade ou
ade, os haveres do sóciomesrno rcnúncia do direÍto do ingresso de herdeiro na socled

CÉurarb Dí,5á/rl - *rt , o êxercício social começaÉ em 10 de janeiro e
têrmlnará cm 31 de dezeínbro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as
demonstrações financeirôs prevlstas êm lei e os lucros apurados terão a destinação
detêrminada p€los sódos neste contrato ou por deliberação oportuna e os eventuais
preJuízos, serão acumulados parô compensação em exercÍcios futuros, considerando
que todos os sóclos pârtlclpam nos lucros e nas perdas da sociedade.
húmío tfudoo.' Rauradas extrêordináías a tftulo de adiantamento deverão ser
prevlamÊnE ãÉorEâdâs através de reunlão dos sóclos e por decisão unânlme.

Cr*rarb Aárl-arg - g,{cimar Havendo lucro ao final do exercício, este será
dlsklbuído entre os sócios em divisão pmporcional ao capital socíal investido.
Parágrrfo lTata: Êxcepcionalmente, a Sociedade por deliberação unánime dos
sóclos, podení também levantar balanços semestrais, lntercalares ou mensais e, com
base nos mesmos, distribuir lucros.

Clót,Ú,tb úrr'E - AlEa: Pelos serviços que prestarem a sociedadê,
receberão a tfurlo de rçmuneração "Pm - labore" a qu:rnüa mensal fixada eÍn comum
até ôs limltês de dedução flscal previstos na legislação do Imposto de Renda, a qual
será levade à conta de despesas gerais.

Cláusulz D,5,a,, - Nona/, A socledade opta pêla regência supletiva pela Lei
das Sociêdades Anônlmas para a soloção das omissões contratuais.

CÉueula Vtjt&ilne,t Declaram, sob as penas da Lei, que se enquadra na
condlção dc mhroêmpr€sâ, nos têrÍnos da Lei Complementar 123 de 14 de d€zembro
dê 2006.

CÉugt,5 Ybésit rz - Pámdta: As partes elegem o foro dâ cidade de p

Grossa - PR, como compêtente pãra dirimir quaisquer questões oriundas deste
coÍtffio ou a elê relatúas.

ú
b'

ctolral@ O tEGlstRô EI OZIOâ|?OL, 15:00 SOIB r. 11209106466ptolo@ra: 19{185303 Di 29lO1l2|t9. C6IGO D! VEArrrCrçlOr
11903532628. ÍlRE: a1209106666.
gs?lR taIO lO(,IPrlGxTog corB,CIÀIS l,tDÀ

!tlrYrl
I,r,.rÍA dlEcr II
I oo tÁ!rr{,r( I r.tlrDBo tqÀ@6 RÀYstL BrscÀtt

s(rÊtl!Io-@Êrl,
@rlrlBl, 02108/2019
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Iâlo !dê ..!. r..t ctivo! cócliso. .t. Erltic!ç&
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g.JPER FRIO EGIUIPAMENTO§ COMERCIAIÍI LTDA
Contrato Socia!

E pqr estarem asSim Justas e @ntratadas, as partes rubricam e assinam o
presente lnstrumento em 01(uma) viâ de lgual fonha e teor.

Ponta Grossã - PR, 15 de Julho de 2019.

]ullo Brustolln Di i Apêrecida da Rosa BrustolÍn

CEElIrr@ O lteIStFO Ea O2lOAl2Or9 t5:00 SlOg ," a12091066a6-
PBO!.(Eqa: !.9{185303 D! 29lO1l2OL9. CtDTGO Dr trArErCàClO:
11903532329. Ítna: a1209106666-
!lo!R ttlo tQt IPÃIEITOS @Ítrc!tIa ttDÀ

U
lÉl
l-t-iata dÊrcí rII ooBr^Nr( | I!IDIO hRclg Rlr§lL BISCT!À

s(lE!Átuo-@À!
cuBrÍrBl,02l08/2019

Er.+n..f .c-i1 -pÍ.gov.b!

À e.Lkl&b (b.t ôocrÀto , x r+!...o , licà írJ.ito à êqrca.Çro .b .u .ut lt.icid.d. rc! !..Fctt ro. port L.
túod.idô !.o. !..Fctl'vo. códi96. d. -Eificâçao
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Corprovante de tnscrirfo Cadastral - CICAI)

GOVERNO DO ESTADO
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RECÊTTÂ ESTADUAL
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CPF

CPF
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o5G.550.54$14

92G.5í 4.í 0e.3,1

QUadro Socletário
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ÍIRLB APARTIDA DA RDSA ERI'STOI-IN

CIJálíicação

s&tc^ ttlsTRÀDR
sôcIGA NSTRAmR

lnsiÉo no CAIYIC S

í,i,í,zEt,&zt

lnrÍiÉo CIPJ

34.4íí.í2ítXXlí{6
lnício dar Âdüdades

GJ2019

§^
E# ô Pd.âEi

sêo€tallaôEsb.bôFGúê
Rlaib Esbú.El (,o PararÉ

Énpíole, Eíebclecimento

AI.PERFEO Eq,IPAXE Í()6 C(XERCU.IS LTTIA

Flla PAES G Ai4ADe a75 - }{)\rA R.BSTA - Ct E O{it-380
FOâE (rlil) l02l{gG6
POTÍA GR6A . PR I'€SIE 0â':20í9

( Bt|à.bclln.nto IetrL )

Qualif caÉo
AÍNO. sll PLEI iACl(xAL , Stx PLE9 t|Aclol.Al . EIA 03 E x ES+2, lEDÉ
0tt20í9

2oa-2 - s{rcta E PFÉsÁEA LToa

{465-6'6 . Cfl ECb AÍAC IIS|TA DE IAd,Í{AS E EqIBIX E {TG PARA
(EO C ErcIL; PARÍEE E PtAs
2ÍIO.O'02 - AAN'lcG T TR TAI EITO E RE'ESTI CIIÍO IE EÍAIS

.75}6'99 - COí EnCIO VARÉ'ISTA DE OUTRÍ§ ARTIGG E IJSO IU BTICO
I|AO E6PÊCIHCAMS ATTAO E}.IÍE

Eiae GCâD bm velldade atá íO'1(yãrí9.

Ehiú EEsizncrtê vb IcEíEt
tolo9l2ot9 tô{7{7

Os dedoa cadastssb dête 6btchciÍEíúo podeíáo ser confÍÍEdos via
hlEÍnot wu w .í.r. ndâ.p r.gg!.bl Õ Dad.é tíaníniG ê fu.ÍÉ s€gu.a

T.sEbgir CETEPAR

t@sr ,rri,wãinEÍÉ.F.gorE/cdcÍÍd_co_ClFS11D.6p?elrddêLirl(Feil=StêCdicÍr§=@1@'1&eUss=041260 1t1



1CI95CompÍovant de lnscrição o do Situação Cadaltral

Co.írlbuint ,

Confrs 6 dsd6 da ldentlfusáo da P68ôâ Jurídi:â ê. se hdr\rBr quahuôÍ diw.gâncie, providerÉb junb à

RFB e 6tÉ etuâlizeÍáo cádarlrel.

A inÍoíÍnaÉo roüs o poab qu6 conía n6t€ comÍxovanb ó 6 dedâEdá pclo úttsibuinre.

Ap.olrãdo pds lÉtt Çáo l{o.metiva RFB no 1 .863. d€ 27 do d€zêmbío d6 2O1 8.

EÍhitljo no clla 0ilr08rimí0 â3 í5:í5:íl (date o hcÍE de Br83fls). Páginâ: ír'l

, c(Írrrh -r§^, c#. sedd l\iki

A RFB agadece a su visitâ- Pârri iíforDaçõcs sobre fpliticâ de privâcidade e uso, diquejqú
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NÂCIONAL DA PESSOA JURIDICA
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Í[INISTÉR|O DA FAZENDA
SêcÍetaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS REI-ATIVOS AOS TRIBUTOS F RAISEÀDíUDAANVA
DA UNIÃO

Nome: SUPER FRIO EQUIPAMEI{TOS COÍúERCIAIS LTDA
CNPJ: 3í.4íí.í251000í-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identiÍicado que vieÍem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraÉo drreta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociâis previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitaÉo desta ceÍtidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <httg(Q.gov.br> ou <http:/ á/wtr,.pgfn.gov bÊ.

Certidão e ida gratu nte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.75'l, de U1O|2O14
Emitida à 06:28:'12 do d

0810212020.
1210812019 <hora e data de BÍasília>

Válida
Código d ntrole da áo: A5E5.DBEA.l9E0.F334e
Oualquer ra o nda invalidará este documento

1t1
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 020497222-12

Certidão Íomecida para o CNPJ/MF: 34./t1 í.í 2510001-26
Nome: SUPER FRIO EQUIPAUENTOS COMERCIAIS LTDA

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
netureza tributária e não tributária, bem comgaedqscumprimento de obrigações tributáries âcessóriâs.

Válida até 5112t2019 - F cimento Gratuito

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

i0!:?

Eníicb vié lhcid Púúia (27owo19 10 ?2 13)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUMCÍPIO
cADASTRo úxIco oa oÍvt»a ATIvA MUNICIpAL

Ceúidão Negativa de Débitos

CERTIFICAMOS, para fins LICITAÇÃO, que xÃO COXStanr OÉnrtOS 
]

RELATMS Â TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos. taxas, contribuiçâo de

melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários). até a presente datâ .

no CPF/CNPJ n' 34.411.125/0001-26, sih.rado(a) na cidade de Ponta Grossa-PR , o(a) qual

não se encontra inscrito(a) nos referidm cadastros municipais.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos
posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Código de AuteDticâção:
EED4D3BDBO8A5 I AA2B776DOF886B42E8

PONTA GROS , 27 de agosto de 2019

ATENçÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIÀ INTERNET.
Para verificar a AUTENTICIDADE deste doqun)ento acesse wrwp.tributos.pontagrossa.pr,gov.br e

utilize a opçâo AUTENTICÂR DOCLME]IIQS. ltillão=uí(igo de autenticidade informado acima.
( d iferenc iíetras maiúscula: e minusculas).

ESTE DocuMENTo rEM A vAl TDADE qE 60 {st-\sL\ IAr t)tAS A co\ LlR DA I)A I A DE st rA EMISSÀo



18/09/2019 Consulla Regulandade do Empregador

': illí)

Voltar ln l:i,m:.

C,,IxA
c^rxÂ. EcoNôutcA FEDER.AL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 34.411.125/ooo1-26
Râzão SocialSuPER FRIo EQUIPAMENToS coMERCIAIS LTDA

Endêreçol RUA PAES DE ANDRADE 475 / NOVA RUSSIA / PONTA GROSSA / PR /
84053-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe contere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada êncontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servrco - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a coJltr-ibuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com ó rct§

Yalidade2rT l09l2OL9 L6lto/2079

CeÊificação Númêro: 2 3886441030

Informação obtida em L8/O9/2O19 14:55:32

A utilização deste Certiflcado para os Frns previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da caixa:
www.caira.gov,br

httpsr/consulta-<Íf.câixa.9ov.br/consuhacÍÍ/pagêúistaEmpregEdoresjsf 111
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: SUPER FRIO EQUIPÀIIENTOS COMERCIAIS LTDÀ

- (MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 34

Certidão n': 1 4 602 6L / 
^OtExpedição:

Validade:
o8l2019, à$

9

LO : 43 :27
(cento e oitenta) dias, contados da data/o2/2o2o - L 0

de sua expe çao

cerEifica-se que SUPBR FRro BQUrPÀMENTos couERcrÀrs r,TDÀ
(IíATRTZ E FrLrÀrS), inscrito (a) no CNPJ sob o n'

34.4LL.:-25/ooo]--26, NÃo coNSTÀ do Banco Nacionaf de Devedores
Trabalhistas.
certidão emitida com base no art . 642-A da consolidaÇãô das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2OLL, e

na ResoIução Àdministrativa n' )-47a/2o)J" do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2ci1.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabifidade dos
Tribunais do Trabalho e estãc at.uaf izados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição-
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus es tabel ec imentos , agênclas ou filiais.
À aceitaÇão desta cert.idão condiciona-se à verificação de sua
auEenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst . j us . br) .

certidão emitida gratuitamente.

TNFORTíÀçÃO TUPORTÀI|TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessáríos à identificação das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória t.ransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisLas, inclusiwe no concernente aos
recolhj.mentos previdencíários, a honorários, a cusLas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púbfico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

l-
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CERTIDAO SIII/IPL lFlCÂoA páqina: OOí / OO

aÍquivados nestâ Junta Comercial € são vigentes
Certificâmos qu6 as inÍorm
na data da sua expêdição.

açôes abalxo constám dos docume

Nome Empresaial
SUPER FRIO EQUIPÂMENTOS COMERCIAIS LTOA
Natureza Jurídica: SOCtED4-DqEMpRESÁRt A LIMITADA
NúmeÍo de ldentiíicação do Registro dê CNPJ Data deEmpÍêsas - NIRE (Scdê) 

Áto
4'l 2 09106666 34..|1í.1:5/000:-26 o

Éndcíúço Compteto lLogredouro, N; e Complomento, B. irro, Ci-ado, UF, CÉp)
RUA Paes de Àndra(tê,47S, Nova Rú,ssia, pONTÂ cROS.iA, pn, ta.Ode_gáO
Objcto Sociat

Arquivamênto do
Constitutivo

oat2019

Data de lnício
de Atividade

0208t2019

'cotnércio de maquilias e equipamentos paÍa supermeÍcados, utênsilios donlésticos o eletrodomésticos e a prestação da-serviços de manutenção s afiação de maquinas industaiàis il
,l
ll
il

Capital: RS 3O.OOO,OO

(TRINTA MIL RÊAIS) Micaoenlpresa ou
Empresà de Pequeno poate

PÍazo de Du,ôção

Capital lntogíalizado: Rg
(TRTHTA À L REATS)

30.000,00 Micíoempresa
lndeteíminadÍr

Sócios/Participação no CapitâUEspécie de Sócio/Administ.ador/férmino do Írta Término do
Mânda(o

xxxxxxxxx

e/CPF ou C NPJ cáo no _eoltalíRll E3oécio dê Sócio Adminlstradoí

AdminlstÍadoÍ
DIRLEI APÂRECIOÀ O,\ ROSA BRUSTOLIN

926.5Í4.109.34

JULIO BRUSTOLIN NETO
056.550.549-1a

Último AÍquivame to
Data:02/08/2olg Número

Ato: CONTR.r.l O

í5.000,00 socto

15.000,00 socto Adminisl.ôdor XXX

4'1209106ô66
Situaçáo

REGISTRO ATIVO

Evento (s) Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENOUAORAMENTO OE MICROEMPITESÁ

19/530354-7
PONIA GROSSA - pR, 28 de agosto de 2Oj 9

tilIililflililtilililtiltilfl iltilI fi:
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ItEPI.' BL!CI\ FEDERATIVÁ\ DÜ BRAS ! L

ESTADO DO PARANÁ
COMAITCA DB PONTA GROSSA

í í í],

OFICIO DISTRIBUIDOR

Ruâ Leopoldo Guimaráes da Cunha.590 - Oíicinas

PONTA GROSSA/PR. 84035310

TITULÂR
ROSANA WAGNER

JURAMENTAOOS
RICARDO WAGNER NETO

NATHALIA LÂIS WAGNER EMILIO

Certidão Negativa
CertiÍico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e aÍquivos

de distribuição de Ações de FALÊNC|A, CoNCoRDATA, RECUPERAÇÃO JUDI-
ctAL e HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICTAL, sob minha gua a
neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento co

SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME

CNPJ 34.41 1.12510001-26, no período compreendido entÍe a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem

ilil il[ I|llt|illl liltI |[ til til lililt I tillilt til I ffi il llil I il | lllt ililll
PONTA GROSS , 27 de Agosto de 2019, 18:0 11
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GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA

,9çl Rua: Eugenio José Bocchia - Bairro Boa vista
9 cEP 84070-4à0 - Ponta crossa - Paraná

Y Telefones: 142)- 3O25-22OO 3025-5045
CNPJ 02.985.34210001-33 lnscr. 90.178.047-12

_ffi

@
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICÂ

A empresa GGL INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AçO LTDA, com registro no CNPI sob o número
02.985.34210001-33 sediada na Rua Eugenio losé Bochia, 645 - Barrro Boa Vista - CEP: 84070-430

- Ponta Grossa - PR, atesta para os devrdos fins, que a empresa SUPER FRIO EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS LTDA - ME, Rua Paes de Andrade, no 475, Nova Rússia, Cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná, CEP 84.053-380, nos forneceu materiais coníorme descriminado abaixo:

EQUIPAMENTOS INDUS|RIAIS E DOMESTICOS PAR RESTAURANTES,
AçOUGUES, PATVIFICÁDORA5, SUPRMERCADOS, LANCHONETES BARE'
SORVETERIAS E PIZZARIAS, COMO: FORNOT GELAOEIRAS, FREEZER,
LIQUIDIFIADORE, BATEDEIRÁg, FRITADE.IRA, LAVADORA DE LOUçA'
MULTIPROCESSADOREE EruUTORE, ARMARIO' BAUINçA' CAFETEIRA'
FOGOES, BALCOE VENT ÁDORES, AR-COwOICTOIVADOS, ETC.
UTENSILIOS DOMESTICOS COMO PANELA, FRIGIDEIRAS, JOGOS DE
ÍALHARE LOUçAS, COPO, GARRATAS BOLSAS E CAIXÂS TÉRMICA' POTES
CON DICIO NA OOR E§, CHA LEIRAS, ETC.
EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL,

Informamos ainda que estes produtos foram entregues dentro das especificações tecnicas do
contrato e que a referida empresa cumpriu com pontualidade os prazos de entrega, não existindo
em nossos registros, até a presente data, fato que desabone a conduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas,

E, por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente Atestado de Capacidade
Técnica.

Ponta Grossa, 15 de agosto de 2019
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L.P.L.C. COMERCIO DE LANCHEs LTDÁ
CNPJ: 31.202.568/000I-19 - r.E.: 90788981-59

Ruo Corlos deLoet,235 - Oficinos - CEP; 84035-440 - Ponto Grosso - PR

ATESTADO DE CÁPÁCIDÁDE TECNICA

Á empreso L.P-L.C. CO,IiERCIO DE LANCHES LTDÁ, com registro no

CNPJ sob o número 31.202.568/00O1-19 sediodo no Ruo Corlos de Loet,235
- Oficinos - CEP; 84035-440 - Ponto Grosso - PR, otesto poro os devidos
fins, que o empreso SUPER FRIO EQUIPÁ^AENTOS CO^ ERCIAIS LTDÁ

- ÂÂE, Ruo Poes de Ándrode, n" 475, Novo Rússio, Cidode de Ponto 6rosso,
Estodo do Poronó, CEP 84.053-380, nos f orneceu moteriais conforme
descriminodo oboixo:

EQUIPAT^ENTOS PAPA FUI\EIoNAIÁENTO DE TODAS AS

LANCHONEÍES INSTALADAS, COIAO GELADETRAS. FREET-EPS,

FO6õES, BALCõES, CAFETEIRAS, VENTILAD/:iREq EXAIJSTOPES,
FORNO ELETRTCO. IATCPOONDA', ESruFAq E DTVERSOS
OUTROS.

Informomos oindo gue estes produtos forom enttegues dentro dos

especificoções técnicos do controto e gue o reÍerida empreso curnpriu com

pontuolidode os prozos de entrego, não existindo em nossos registros, oté o
presente doto, foto gue desobone q conduto e responsobilidode com os

obrigoções ossumidas.

E, por ser expressão do verdode, dotomos e assinomos o ptesente Atestodo
de Copocídade Técnica.

Ponfo 6rosso, 03 de dezembro de 2018.
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PREFEITURA MUNICIP/,. i,"r-
Rua Walfredo Bittencouri i

CEP: 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Par:itli,
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GLAUDINA GOIüIIRÃN.ME
o o::"

(lürar- 03, 1C5
CNPJ: 17.281 .091/0003-45 - I.E.:90743135-55

Rua Belém, N.": 2574 - Centro, Realeza - PR - CEP.; 85.770-000

ATACÂI'O t' VÂA.EJO
ütNI.PAEçO

-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Barbara
Prezados Senhores,
REf.: PREGÃO ELETRÔNICO N'3612019

Carta-Proposta de Fomecimento.
Apresentamos nossa proposta para fomecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que
integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

RIPRESENTANTE E CARGO: Claudina Comiran ME
R3: 12111276461 - CPF: 867.278.009-44
EI^EREÇO e TELEFONE: Rua Belem, 2574 - Centro - 46 3543 2636
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2514-3 E N" DA CONTA BANCÁruA
ENDEREÇO ELETRÔNICO : makximosupermercado@hotmail.com

18992-8

ITEM DESCRTçAO QUANT MARCA

MODELO

VALOR

UNIT

VATOR

TOTAL

t2 EATEDEIRA - Com no mínimo 03 velocidades 01
tigela,01 par de batedores. Pode ser utilizada fixa
ou portátil. Potência mínima de 350 watts. 1.10

Volts. Capacidade mínima da tigela 3,6 litros.
Garantla mÍnima de 12 meses.

2 BÍita nia

Bellagio
Maxx

84,00 168,00

-15 BEBEDOURO de coluna refrigerado com compressor,
inox, com desmontaBem fácil para higienização,

serpentina externa e pés antiderrapantes.

3 New Maxx 424,OO 848,00

31 Fogão industrial 6 bocas baixa pressão Grelha 30x30
Fabricado em lnox 430 - Baixa pressão, sendo os
queimadores: 3 Simples 3 duplos; 4 pés- Forno em
inox, medidas aproximadas AxLxP 310x480x590 mm
(87 Iitros) - tamanho aproximado do foção:
LARGURA DA FRENTE: 108 cm X PROFUNDIDADE: 80
cm x ALTURA: 80 cm

1 Araceba 1790,00 L790,00

33 Freezer horizontal 2 portas - 477 litros
- dupla ação H500C

L Electrolux
H500

1950,00 1950,00

39 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de

detergente e Stop Total - 1500 libras Acessórios - 1

Engate rápido de sucção - l Aplicador de detergente
- l Pistola ergonômica - l Lança com bico vario - 1
Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600

1 Electrolux
Power wash

315,00 315,00

40 LAVADORA DE ROUPAS 15K9. com mínimo L2
programações de lavagem e 4 níveis de água; com
centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência
energética A,

2 Electrolux
LTD15

1440,00 2880,00

47 liquidificador - mínimo de 4 velocidades e 800W de
potência capacidade mínima do copo 1,51 Jarra

3 Britania
Bellagio

100,00 300,00



GLÃUDINA GOIüIIRAN. IüIE
t rar- 03)

CNPJ: 17.281.091/0003-45 - LE.: 90743135-55
Rua Belém, N.': 2574 - CeúÍo, Realeza - PR - CEP.: 85.770-000 i13?

ATACAI'O G' VÂAF.'O
DIIXI.PREç{,

Acrílica; Tampa Dosadora, voltagem 110;

3 Mueller
super pop

350,00 1050,0044 MAQUINA DE LAVA ROUPA TIPO TANQUINHO com
capacidade para 5 kg de roupas. semi-a utomática,
tampa transparente, timer com no mínimo 6
programas de lavagens, grade de proteção para

filtrar fiapos, capacidade de água na cuba nível

máximo de 45 litros, eficiência energética A, nível

inteliBente, voltagem 1OO/TZO, cor branca. Garantia

do produto de no mínimo L ano
1 Wanke Paola 350,00 350,0045 MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com

capacidade para 10 kg de roupa Semi-automática,
tampa transparente, timer com no mínimo 5

programas de lavagens, grade de proteção p/ filtrar
fiapos, nível inteligente, voltagem 77O/22O, cor
branca. Garantia do produto de no mínimo 1 ano.

1 Electrolux 397,00 397 ,OO50 MICRO-ONDAS de 23 a 25 LITROS c/ relógio, prato
giratório, trava de segurança, funçôes descongelar,

aquecer, display digital - Potência mínima 900W.
1180,001180,00

/.

L Consul

Cvtl0bb
51 MlNl FREEZER vertical, cor branca, com

profundidade de 53,3cm, peso liquido: 30,0k9,

altura 85,9cm, largura: 48,2 cm, com voltagem
110V, sem congelamento rápido, com porta

reversível, armazenamento líquido de 66 litros, com

capacidade bruta de 98 litros, com 04 cestos

deslizantes e removíveis, sem compartimento com

tampa basculante, com 04 compartimentos,
classificação energética A, função freezer, com
informação de uso na porta, com pés, com 01 porta,

com tipo de degelo manual, com dreno de gelo

frontal, com controle de temperatura. Garantia de

01 ano.
11652,00Total gera

2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os terrnos do instrumento convocatóÍio que rege a presente licitação

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

PROPOSTA: R$ 11652,00 (onze mil seiscentos e cinquenta e dois reais)

Realeza, 20 de setembro de 2019

\hOi.t.
CLAUDINA COMIRAN - ME

CLAUDINA COMIRAN
EMPRESÁRIA

RG: 1211127 6461 - CPF: 867.278.009-44



Mtrnicípio c Contarca de Realeza
Tabelionato de
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PRCCUFáÇÀO PÚBL:CÀ QUE iAZ:
CIÀUDTNÀ COMIRÀN - HE
À i.l_'ici. DE

JÀCIR F"ÀNCISCO COMIR ÀN e Outra

SÀIBÀM to.ios, quen-os este e:rlrcc insirunen.-o cie pt:ocuração viren, aos vinte e
sers dias oo nês ce abril ctr 3nc de dors mil Ê dezoito (26,/0Á,/2018) nesta
Ci.dade e Comarca ie F.ealezd, tsiado 3o Palaná, Íiesta Serveittia, conpalecerân
cono Outorgantes, CIÀt DINÀ COMIRÀN - ME, pessoa 'luridica de direito privado,
ii]sc::1ta ic CNP,I/ME sco n" : I . 2 t -- . a 9 I / 0 0 0 1- I 3 , NIP.E 4i10-733597-6, com sede na
RLIa Pedro Americo, :-' 36i1, Sâia .11, CenEro Civicr), nesta Cidade de Realeza -
FR, nesEe alc re-o:ese:1i31ã pirr .-<ir: Adminis -!àdora, CLÀUDINÀ CollÍIXÀN,
brasilerr:â, sepa.a.3, ccr,e::r:irrê, lrar_3cora Ca :!/RG n' 12/A i.216.467 -
SSP/SC e inscri.ta ne CPF/Ui scD n' 3 6 I . : r- 3 . 0 0 9 / 4 4 . resiciente e doniciliada na
Rua tse.rào dc Ric Brenco, s/:', Cen:ro, :.es'-a Cidâde Cê Reeieza - PR, nos ternos
do requeriEe:rto Jo Empresáaio, devrilai:eice .regrr[:ado na u'lnte Co[iercial do
Paraná, Agência Regional de Capanena sob no 41i073359?6, em \3/71/2012; e,
CLÀUDINA COMIRÀli - ME, pessca juridica de direr-to pri./ado, inscriia no CNPJ/ME
sob nc i I . 2 I i . C 9 I 1 0 C C 3 - 4 5 , liIF.9 rrc -i1 9 016?119-1, :i1ia1 da pessoa jurldica

11C 8

REPUBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

Iêza
cina
rado

acir,a dcrcrica, con sene fla Rue Belén i" 24.10, CenLro, r
PR, a:este a:o regarsei!ôdô pra sue Àd.:ir.inrsiradora,

quà I ifi cada . Lermos dc recuerrl..er:o do Enpresário, ev.! en st

- FR .,'c..r iora dela, podcldo abrir, irovinentar e en_

e .âiêrrieias clÊ poripança, tazer depÓsj-tos e retiradas

na Junte Coiie:c-al ciq i:Íane, -:.jéi..r.ê Ce CJriiiba, sob n' 20i7714C562, em

i6111/2O)1 , conirrrnadc eie'.rc.ic..tre.i:e coí código de ',rerrfrcaÇãc sob n'
11i01{07083, ex. 1}/C1/2A76, todos a.onparLhados dã CerL-idào Sirnpliflceda eíLttida
pe.Lo rnesr,o r.esno ó.rgão, por sua aqência Ce Crritiba, em 27l03/2018, com

consult.a de auterirciúade efetüÉca eletronicaÍnente sob n" 181630150, êm
',9/i)1/2O--3. P- çr...eric recoii.e.i.e como a própria por min,5RNESTO AIITUNES DÀ

CútiitÀ i.i:TC, :aae-re: ae ...::s, aoiifoiroe os cocunentos que ne fo:am
apÍêsentados, do q:e iou :e. E ai pelas outolgêntes, por sua administradora,
foi-me dito que .lcneian e :crs_.ituen seus bastênte procuraCcres, ',ÀCIR
FRÀNCISCO COaáIRÀN, braslie-::, :3saor, empres3'lo, portador Ca CIlRG n'
4.863.469-3 - SSP./!3. e insci::c iro CPE/i'ía sob n" ;41.684.119i34, residente e

dcniêil.iadc rrê Rua Fei:o Àmérr.cê, t" 36.11, Cent.o ai1'rco, nesta Crdade de Rea-
Leza - PR e, JÀNE tqRI,À COMIRN{, llrasileira, scltelra, maica, capaz, nascida em

20/08/L9'78, empresáriã, portadora da CIlBG 6.02f,902-8 - SSP/PR e lnscrita no
CPF/MF sob n" A26.166.189i,13, resiierte e dorniciliada na Rua São Paulo, no
23i6, Barri. Centro Civr.o, :1esta aidôde de Reêleza - PR. Com amplos, gerais e

l--lmrtados poCeres, para a9 r.!:err. en conjunlo ou sepâradarBênEe, independente da
ordem de noíneaÇão, para o :ir esDeciai de gerir e adnj,nistrar todos os bens,
negóc:os ê interesses da cra 3jtcrganle e fillaL, podendo, para tanto, dj.tos

u::êcor:ês: a) !epaase:aa! _-s aj:c!9a.-!es apresc3tanco-se Perente quaisqueÍ
eiros, e, amplamen:e, perê.-i:i w-untãs conêrcia:s Estaduals, junto a Escri-
os de Ccnteirilrdade, e cfÍ.ros oe Registr:o Cê Titulos e L)ocumêntos e de
aas JLrridicas, a1 pcderio assiilar ccÍrtrâtos constitutivos, alteraçóes
racuaj-s/ clisc:-_.os soci.ais, Ê quaisquer outros documentos que 5e fizeren
is:.iÉs, ir.:lr-s-:e -!-deaia :ileber CarEas cie NotificaÇão e concordar ou
oadar coiTr c que a,).i,:ier; a:esi.la :ia:':Ça; acert,l!r' emitj'r e dar q.rj'taÇão em

s Pror,issórias/d;pl:;:--as; SiÊ'r'SA, SPC, órgãôs PâÍticulales, Bofsas de

les, Cias. b) rêp!'êse:]:al: ls Cu:Ôlgân:ês aprêsentando-se Perantê Esta-
crrnentos Bancárics 2r- gcr:âi, ..ric BÀNCO DO BRÀSÍL S/À, CÀIXÀ ECONOi,ICà FE-

CEF, HSBC &\NK BRÀSrL S./À - BÀNCO Mt LTrPr-Or BÀNCO rTÀÚ S,/À, COO-

rVÀ DE CBÉDITO, POUPÀNÇÀ E INVESÍIMENTO FROTqEEIRÀS DO PÀB,ÀNÀI EÀIIIA CÀ-

E SÃO PÀÚ.O - SICREDI ERONTEIRÀ PR/SC/SP, COOPERÀTTVÀ DE CRÉDITOS SICOOB

DO r€vÀtu 
I

BÀIrçO BRÀDE§Ç9 §/Àr en qualquer qe §uaD Agençla§ e rlliÔiõ,

56r€
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mCnetáfLas, enltlr, e:atoSSal: e alesccntàt: cileques. soLicltar seldôs ê extÍâtôs
de côâtâs corr:entes ou de eplicações, aonfeair sa.l,dos e valores, requj-sitaf
talonários de .heques, cc:rferir c que nêcessá.i. for, efetuar apLiÇações de
diôheiro, e, ess:r3:. '.c.lcs os demr:s papéis nêcessários e suficientes ao giro
bancárro, solicitar sênha pâra a.essô a aontas via internet, inclusivê, lepre-
sentar perânEe Rêglstros dê T1!,,.rlcs e oocumentos, Regj.stros de Inóveis, Ta-
beliônatc de Notas, Protestos cle Títulos, e aÍ prômover registros de contratos
e solicitar certrdÕes de quaisquer natureza; assinâr folhas, fj.chas, guias,
preencher ê âssinar fcrmuláriôs, pageri taxas, 9-rias e emolumentos, juntar e
qescn!raahar doc',rilenEos; c) rep:Éseniar as Outorganles apresentando-se perante
as AepartrÇôes Gerais de Correios, ai podêndo retirar mercadorias e
aorresDondências, e receber va],es postêis e reernbolsos,' juntar e assinar todo e
qualquer documento necessário; d) demitir e contratar funcionários,
:ixandc-lhes suas tunÇóes, remune.ações e condiçõesi assinar carteilas de
trabaiho, recj-bcs Ce fériés e e.'is:s pre'rios; resci:rdir conEratos de t=abalho e
denitir funcioná:-ics, .E!:Êser.:âr à 3:riôr9ãntê perante a .fustiça Co lrabàIho,
Sindicàtos :Iêss:sl .', cÊ:-- .r):1c F':i:._ô . I:in:s:e!':f, do Taabâ1ho, em quaisquer
de suas delegacras rejlorais; ê) representar as Outorgantes apreseniando-se
perao!e o Minrstério da Fazel]da, especialmênEe perante a SeCre-.aria da ReCeiEà
Federal, e al efetuar decLêraçÕes dê I:nposto dê Rênda, pàgâr impostos e aeceber
restituiÇÕes e ainda, -replesenta! ju:rto à qualquer outro órgão Púbficc Eede!ã.I,
Estaaiuâ1, Muniêipal ê Autárqui.rs, aí lunta!, assinar, requerer, apresentar c
reLrr.r! ,-ii..r e quefquer cocün:..::;, :eguÊrerlsoIi:iter, ex:ratos, efeEuar re-
!r.f:.âÇÕês de dêcla.a lae., :Ê r ,-:-= r: paSarien--c, ãssinar DBE, que 6e faça
necessár-o, preeí:jhc: e ::s-:.i: Fcii,-l i:'1cs, requcriÍêntos de qualquer
natureza, pres:à: L:.:-,11.a'i:+.. É :.. ''::l?ies, ass:::i1-r ccí.promrssos, Pagôr taxas
e imposlos; f) represenLa: as l-iorEa:i:es per:antê as Companhias Telefônrcas, de
saneanento Básico, de Ilrr,inaÇão 9iblica, ê o'rtra!, notadamênte pêrante a sÀ-
NEPAR e COPEL e al resolveÊdo qualsquer assuntos de seu interesse ê
convêniência,' g) Representãr a Ou:orgarte junto aô DETRÀN/CIRETRÀN desta Cidade
de Real-eta - ?R, e./ou er" qualqre!. Clda,le ôndê com êsta se epresentâr ê ne-
cessáric :c:. e âi. -,er.je: i :-r e:Eij.rL:, ara,lsferÍr a qL.em conviel, PeLo
preÇo, forna e condr-Çoes que alustêr, guaisquer veicu.l.os que estejan ou serão
adquiridos pe.Las OuLojga.-tes. Pode::dc, para tanto, ditos procuradores, assinar
'uodo e qualquer do.uinenio que se ::.zer necessáric, inclusive DUT - Docurento
Único de ;ransferênc1a e Àu!or:zaÇão de TransferénêiÀ; concordar; discoldar;
esti.pula! preÇos, condiÇões e formâs dê pãgâÍnênLô; !eêêbêr, passar recibos ê
dar quj-tação; transÍnit-ir e !:eceber posse e o dominlo; assinar requerimentoS;
represeÊtá-Ias perante o Dêpãrta.ú€lrEo de Trân3itô - DEÍRÀN. e ondê mêis Preclso

com relaÇão à verria ou corno:a e transferêncl,a de quaisquer velcul,os;
;aaa lrfa::xâi-aes, .-rs I3ie:i:...rrr e i.',aie:rãçôês iccessárias; prêenchêr for-

ass:ia: recr.bos de transferênc]-a de velculos;
.:d::r':-: _ê::e'-:cs, s ê1, requere:, alegal

h) P,presenEar-se pe.ante a PoLlcia RodovÍária

Livro P00085 Folha -o-

ContinuaÇào cia folha 046 do Li!,ro p00085

9 -:!as i ;r,;3r !-l:-s;
e:; Sutc!g.r:rr.:r .cr n ,

! que precisc Io'tssina:
,ral,

, Del.egacias, DETRÀIi, en guaisquer: de seus órgãos, lgcalizados em qualquer
de da FederaÇeo, representando aj.nda gerante telceilos interessados, cu
com essa se apreseEtar e secessárro for, requerendo a retirada/fiberaçáo

veiculos de -oropriedaqe ia óutorgânl-e, caso êncontrem-se aPreendidos, bem

:esponaier pcr rnrlias eventuais/ fazer declaraÇões en nome da Outorgante,

I
PoIicj-ê EedeIaI, go]lcj-a Âodoviárra t ilitÀr, Pollcia Militar, Pollcia

fictras, guirs, :o::ilulários, requerimeÍrtos, paqar taxas, muLEas, e_
de quaisquer iatureza, pra|-ica.,do toiics os atos necessários para
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CottinuaÇâo da foiha 047 do Livro p00085

final decisêor .r.nterpor recursos, requerer beneficiôs, prestar d€ê1ârâçõês,
j.nforinaÇóes e esclarecinen!os necessárj.os, contratar advogados, utilizar-se
inclusive dos pcderes dê cláueula ad-judicÍa, ê mals dos para transigir,
deslstir, firnar con.p:ca:.:s:jos, e í:ii.,r acordos, e audo o mais que preciso for,
pa!â os fi.rs acrma esceclfrcos; l) lenovar/atuailzta/regularl'zar/recâdastrer ô
CNPJ/MP, coinprar,/vencier/negociat,/:.rdlsferir aÇÕes nc nercado de aÇões, compraf,
vende!, transferir e a1,lga! quajs,luêr bens móvêis ê ihóveis, semoventes,
inclusive veículcs, assinar, recebe! e outorgar quaisquer escrj.tulas de côDpra
e venda e cessão ine.rentes, e documentos de transferência, guias, êd$inistÍar
bens, essinei contraios, adludiaar, concorda.r, discortlar, desi.stj,r, transigir,
contaatar, assi:rar ê rê:ificar quarsl,Jer termos e aompromissos, receber e dar
quitaÇào; k) resresente-ias em qualq-re. tlpo de licj.taÇÕes púb1j.cas, concordar
com todos os se,.rs terr"cs, assistj.r a âbertura de p:cpostas, fazer iÍlpugnaÇôes,
reclaÍ\ações, pro!esCos e recur5lj,J, :azer novas prOpOStaS, rebaiXar preÇOs,
concedêr descontos. presLer cêu\:;a, levantá-las, :êcêber as importâncias cau-
cio:Tadas cu depos.ii-adas, traÍrsigir, deslstir e praticar todos os atos
necessários, enfim, oraLicat lodcs cs ôtos necessários ao referido finr. Podêido
subltab€Iêc€r c presente mandàlo e praticar, finalmentê, todos os dênâ1s âtos
necessários e inciispensáveis do fiel e cabel desempenho do plesence mandato.
Dog Àrquiva.Eêneos: gncantr.(:i-sÊ araljrvô(ics nesta Servêntia os seguinle§
documentos: a) 3.ecue:ineÍ,ios úc llnpresário da ejr,presa natrlz, aconpanhada de
suas respecaivas cor.firinàçào/ :eqierimento de Enpresário, da empfesa fiIial,
acompanhaca de s.ra ..:rfii..açé. e i.:!:'.rd3(: SlmplificaCa da JunLa ComerclaI, a-
coÍ,panhaca de s,ra coaiir."à!-ãa, Ên arqJ:.iíj de Cont-!:atc Social-s no 019, às fts,
28i, 292/2e9, 29Ai292 e 29J. Peles Oulorgantes, por sua ad.ninlstradora, foi-me
dlto, finafmente, que aceita esta pr:ocuraÇão em todos os seus expressos termos,
Assih o disse:an, do que dou fé. A pedido, lavre-!-Lhes a presente procuraÇão
que, dêpcj.s Ce iida ê achada em '-udo conforme, outolgam, aceitam e âssinan,
dispe:rsando a presenÇê ie :estemunl:as rnsEru,nentárias, de acordo con o artigo
684, do Código de llcrmas c.c a.rc :xt:alrCicial dâ Cc r regedor.ia-Ge ra ] da Justiça
do Estado do Fêraná. PRoTocoLÀDo nêsta seryântia sob n" 18-000263, n.aEe dets,
no Lil.Eo Protocolo Gera1. Eu â., ERNESTO ANTUIIES DÀ CUNHA NETO, tabeliâo de
irctas, que a dig-i-,ei, Çonfe::, sjoscrevi, dcu ié e ass:no em público e rasô.
C'rstàs enclrmentos R§76,16: Cus:-s vRC 394,62 VRc'§. ISSQN R§ 2t28-*"*a'r*t*+'
(a.) 1-C!ÀUDINÀ CoL:IÊÀN 2-ERNESTO ÀNTUNES

orn o orl.gina-i, ao qual me rePorEo eTrasladada enr seguida,
dou fé.
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EM í868

PRIMEIRO REGISTRO CML OE NASCIMENTO E ÓBÍTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçOES E TUÍELAS DA COMARCA DE
JOÁO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 BaiÍío dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 32,+4-í04 / Fat: \83) 3244-5484

httpr/wwwazevedobastos.not.br
E-mail: carlorio@azevedobaslos.nol.br

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privalivo de Casamenlos, lnterdiçôes e
Tutelas com atribuição de autenticár e Íeconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identillcado individualmente em cáda Código de Aulenlicaçáo Dtgital'ou na
reÍenda sequêncra, loiautenticados de acordo com as Legislações e normas vigentesl.

DECLARO ainda que, para gar.rntir tEnsparência e segurança jurídica de lodos os atos odundos dos respecüvos serviços de Nolas e Registrr lo
Estado da Paraíba, a Conegedoria Geral de Jusüça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserÉo de um código em tod\rs
atos notoriais e regisúais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Extrajudicial contém um c&igo único (por exemplo: Selo Dlgital: AAUzUs-
XrXz) e dessa íorma, cada autenticâçáo processáda pela nossa Serventia podê ser confirmada e verillcada tanlas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paíaíba, endereç! http]/conegêdoriâ.tjpblus-br/seloiigital/

A autentic€Éo digital do documento faz prova de que, nâ datâ e horâ em que ela foi realizâdâ, a empresa CLAUDINA COMIRAN tinhâ posse de
um documento com as mesmas caracterísücãs qúe foram reproduzrdas na cópia autenticâda, sendo da empresa CLAUOINA COMIRAN a
responsabilidadê, únicá e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a esle Cârtório.

Esta DECLAF.AÇÃO foi emllida em 24tO9l2O'19 OE:38:34 (hora local) através do sistema de autent caçáo digilal do Caíório Azevêdo Bastos, de
acordo clm o Art. 10, 10o e seus §§ 1a e 2' da MP 220012001, como também, o documento eletrônicú aulenticado conlendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicítado diretamente â empresâ CLAUOINA COMIRÂN ou ao Cartório pelo endeíeÇo de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

PaÍa inÍormaÇôes mais detalhadâs deste ato, acesse o sile lgp§lhglllgrtal.azevedobastos.not.br e inÍorme o Código de Consulla desla
Declarcção.

Código de Consulta desta Oêclâração: í293942

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

A consulta desta Oeclaíação estaíá disponível em nosso srte até 091071202015i4Bt0'l (hora local).

'Códlgo de Autsnticação Digital: 107640907191546230994-1 a 107640907191546230994-3

'Leglslaçô€s Vigêntês: Lei Federal n'8.935/94, Lei Federal no 10.406i2002, Medida Provisória nd 220012001, Lei Federal n" 13105/2015, Lei
Esladual no 8.72112008, Lei Estadual n" 10.132y2013 e Provrmenlo CGJ N'003/2014.

O reÍerido é verdade, dou fé.

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bct5b8327547885134cd6eabb27197084Í15d6í57bd186bê54883code32fe52e07a8ã46bgc859dfco8b8cdeb961418
d 1 26d5d7fb3500be094frc28cf24c6e63ab32
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CLAUDTNÀ COMIRÀN - ME

A IrÀ\iCí if
VIVIÀNI CÀRI.À DÀLEOVO

SÀIBà!,Í tcios, rlra]l. as as:ê l,-o_t.c Irsr-lurnênto de Procuraçào
virem, á.s qLt;-,t= !i-.1s ia, ir,ês ate ir,ero do ano rje dcis mi1 e
deze:ove (L5/O5/2OL9), ..=::',- rltCla,le ., iioÍ,at:ca de F.ea1eza,
trcia.-l-

AL

!v!evrrç_,-, vvr..!qr

Outorgante, CLÀUD INÀ COMIRjAN - ME, pessoa j u.ridica cie
direito privaiô/ inscri::a no CNPJ/MF sob no---.2,7.C)'-,:,'C'a:-;., llI-i: :." {i I Ci67i]r1-1 , fili.al da pessoa
lurlL]. -3, CLAUDINÀ COMI F,AN - ME, í+sso: -.:rlf -ca ie ii r:o:i:c
pri'.-1J-r _rs.-:'l-_; :.: :\: --.'i.iF s:a n: '- .,.'.'_,:)'_ /)cci-43, N-RE
4I\',4 i-33--'?l -6, !:oir se.:e ira -tiâ BeIem, n'' 241C, Centro, nesta
CrcaCe ae !.e::.eza - ?i, :.es:e ato representacia por sua
Adrrrinistradora, CLÀUDINÀ COMIRN{, brasileira, separadal
.:cmercranl--ê, portatiora .iâ Ci /R.G no 12/R l-21 6.461, - SSP/SC e
inscir:a nc CPF/MF sob nc 867.218.A09/44, residente e do-
micii:a.la :ra R.ua 3-rãa :lj iil -ei ar-.:c, S/n", '-entIo, nêsta
C:daie le .a.ea - e:' - f i , :. . -: t-Ê rros cio iequêri:ienlo iü
Empresái io, devidanente :eJrstradc na ,--Iunta Comercial do

- )e i :ri:ib:, scb ;tc 2C7'7 .1 110562, eníÕ-ré.ió / dJ<ii:t-r=
- . .-' -.-- t: .--- r- ----r.Le .c:it Joiirc de ve-lA -i. a\r- / L''.,. - 1..1ü!J : ':-: ..J',dl.lE

rifrcação scb no 11104{C?C83, eÍ, 23/AA,/2Oi9, acompanhado da
r-^,f rnÀ^ Ci_^'r.i _- t- -_ ;- ^^l^Le:-iaao l.l:.p:.. .o.I-: e:..- ---;c íJerO. mesmo niesmo Ofgao, pOI
sua egên.-a .e ai:-:irâ, €:., i3105 /2AL9, cor. ccnsui:a Ce aü-
'.eLticf dace eiet;acr e ,e::::-rcarnen'.e scb n' i9336C64-1. À
pr.esen:e reccnhecica ccn. .r prÓpiia pol min, F.osangela sca-
iràcaata ?avan, escrel:enae s:ics:r:uta/ cc,nf orF.e os documentos
q'-re nc f o:an acreser-:.j j:. / J r qle dou f é, E ai pela
l*'-a:.1ã:---ê, '-:'.-:.a' r'-:c -:-'.- i:*.i.a :- :í:lst-ri:ui sua bastante
prccu::adcra, VMÀNI CÀRLA DàfEOvO, k,rasiieira, solteira,

')f , :eFaz, nâsr- f a eti. ''?'. .. , i!9, !'enledora, portadora da
B.G n" -a.169. {rts-: - araSÉ,/Pfi e r:.srl-ita nc CPF/MF sob n"
.61 1.)i))i46, resilente e cionrciliaira na Rua ChiIe, no
l, Bairro Casaca, nesta Cidade de Realeza - PR. Com

.lcs e ge;:ais pccieres I parà :epresentá-fa em qualquer Lipo
iiciiações púcr-a,,, :.::tjar :Jn '-lics cs seus termos,

isc:,r a aberLura l€ p:c.aos.'uas, fazet impugnações'
lamaÇões. protest-os e r'tc:irsos/ fazer no',ras proposLas,
aixar orêÇcs, :-.:.:ea-: f escontf .-, irestãr cauÇãô,
aa;.,â j-as I re:eber a !-: ,irLiroitâncias caucionadas ou
cslLadas, :.r:ans.i o: r, lcsts:rl e pr:aticar todos os atos
e<qe r i ,--s -- r' r Ç:ri,-;;: ;-CIAS CU AtO§ neces5ários aOVVvlÁl lv v, vl- -"' í
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denclo suirs',al-.eie::.,-r a Dresente mandato e praticar,
:i:-á-::.É:.::, -.::, -- S .i:-:-:. S àLCS neCeSSáf iOS e
indispensáveis ao fie, e câcal- desempenho do presênte
mandato. Dog Àrquivanentos: fncontram-se arquivados nesta
Serventia os seguintes documentos: a) Requerimenr--o de
Empresár:io, aconpanhaiê xe sua coniimação e Certidão
Srmplif.cacia ne Junta Comercial, em arqr:ivo de Contrato So-
cia,s n' C22, às f ,s - l.).;'a,i.146, 047 e ü48. Pe-Ia Outorgante.
por. sua AdrninistraC,;ra, -i:- re iritc, f -nalmenr-e, q'Je aceit,a
esLa pr:ccuraÇão en Lcdos :s s,Õr.rs êxpresscs termos. Assim o
ciisse, cio que dou f é. À pecico, l-a.rre--Ihe a presenLe pro-
cuiaÇãc ci.re, depoi s ce licla e achada em tudo confcrme,
our,crga, a.er--a e assina. PROTOCOLÀDO nesta Serventia sob no
L9-O0O272, nesta data, no Livro Protocolo Geral . Ej 4., Ro-
sangela Scarlagai-tâ '!a't;Àt,, escreventê substituta, quê a
Crgi;el, conferi, sucscrevi, iic:-: fé e assino em público e
raso. Custas erro.l-unenLls R$.-6, -ó : Cuslas VRC 394,62 VRC-s,
EUI{REJLTS i25t ) F.S 18, 56/ ISS,jN B.S 2,23, FADEP R$ 3,71, *******
(a. ) 1-CI,ÃUDINA COMIRAN 2-Rosangela Scanagatta Pavarl***+**+++
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-Ua4

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

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnteídiçôes e
Tutelas coíh atribuiÉo de autenticar e reconhêcer llrmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em vinude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direilo que, o documento em anexo identificado individualmenle em cada Código de Autenticaçào Digitaltou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislaçôes e normas vigentesr.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridrca de todos os atos oriundos dos rêspectivos seNiços de Notas e Registr lo
Estado da Paraíba, a Conegedoria Geralde Justiça êditou o Provimento CGJPB N" OO3i2O14, determinando a inseÍÉo de um código êm todU/os
atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscálização Exlrajudicial contém um código único (por êxemplo: Selo Digilal: ABC12345-
XíXZ) e dessa forma, cada autenticaÉo processáda pela nossá Servenlia pode ser conÍirmada e veíiícada tantâs vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Pâraíba, endereço http://conegedoria.tipb.ius.br/selodigital/

A autenticaçáo digital do documento Íaz provâ de que, na dala e hora em que ela foi realizada, a empresa CLÂUDINA COMIRÂN tinha posse de
um documento com as mesmas c€racterísticas que Íoram reproduzidas na cópiâ âutenticâda, sendo da empresa CIÂUDINA COMIRAN a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2410912019 O8t4Oi43 (hora local) através do sistema de autenlicação digitêl do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo cotn o Art. 1o, '10o e seus §§ 1' e 2o da MP 220012001, como também, o documento eletrônico aulenticado conlendo o Cerlificado Digital do
litular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretâmente a empresa CLAUOINA COMIRÂN ou ao Caíório pelo endereço de e-mâil
autentica@azevedobastos.not.br

Pâra inÍormações mais detalhadas deste ato, acesse o site ltlpsze!]Egltal.azevedobastos.not br e rnÍoÍme o Codigo de Consulla desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1293943

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso silo até 0910712O2O '15:4A$'l (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 107640907191546230931-1 a'107ô40907191546230931-2
'Legislaçõos Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, lúedida ProvisóÍia no 220012001, Lei Fedeíal n" '13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.132y2013 e Píovimento CGJ N' 003/2014.
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PABA USO EXCLUSI!'O DA JUNTI

ÀJNIA @úERCL^I.
DO IAP.ANA

REeuER'MENro DE EMPRESAfl'Ú 13

cERrrFrco o RIGISTRo @a 2a/0a/20l9 r.4:18 soB N. 2019{607{61.
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XXX
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CTÁUDINA COMIRÂN
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BRASILEIRA SEPARÁDO(A) JUDICIALMENTE
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FEGIÀiÉ O€ BÉNqú€Edol
XXX

ANTONIO MENIN IlIARIA MENIN
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06/09i '1946
DocuM€NTO O€ rDENrrFtCÀÇÁC (núrÉrc)

12R'í1276461 SESP SC 867 27A.00944
EÀr^flCrPÂ@POR(k Eft.'qn\l9ãjáç- ú'src mo&.b Írlr@)
xxx
ooMlCllIAOO NA ILOGR ôOURO - M, oy stcr

RUÂ BARÂO DO RIO BRANCO S/N

CENTRO CIVICO
cEp

85770-000
cÔolcg4Qt[rlüClPlo (UE d. l,o ooiÍcdd)
00ô5íO-Realeza

PR

d--rara. sob as penas da lei. náo estar impedido de exlrcor ativldade gmpresáÍiâ, quê nào possui gqtÍo registío de empresárlo e
Íequef:

Br{eza

xxx

À JUi.ITÂ coMERcIAI Do ESTAoo Do PÂflANÁ Á JUNIA coMERctÂL Do xxx
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307 . RÊENOUAORAMENTO OE MICROEMPRESA COMO EMPRESA
DÉ PEOUENO POfi] Ê

LOGRÂDCI,âO rM,ev. arci

RUA PÉDRO AMERICO

CLAUOINA COMIRAN EPP (EÍnpÍesa de
Pequeno Porle)

3677

COIJPLEÀ!ENTO

SATA O1 CENTRO CIVICO
c€P

85770-000
cÔorco oo MUNrclPlo (uso oá iwla CqEdr)
0065í3 - Realeza

PR BRÂSIL
COF R€IO ELEl RÔNICO iE'l,TÀIL

jmparasiun@gmail.conrRealeza

l,rloR OO CÂF|]^L 'i5
10.000.00

!ÀLCR OO CAP|TÂ! - leq erre^el
dez mrl reais
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IFÁNSFERÊNCIÁ OE SEOE OU DE FILIÂ!OE
OUÍRÂ UF NIRE ÀXT€RIOR PR

Or\IÂ DE lNlClO OÀS ÂIIVIDAI)I!i
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MINISTÉRIO UA ECONOMIA
Sccíeiáriâ Erpeciíl do oosbuíocratl!âção, G€ltilo o GovoÍno Olgllal
SecÍc]aíia de Govê.no Olglr6l
Oopart6monto l{aclonsl de Reglstro Empr63arlâl o lntagração

REQUERTMENTo DE EMPRES"Á{Í 1.!

CERTIFTCO O RnGISfhO 4t 2A/OA/20L9 t{!18 §OB !Í' 20194607a61.
PRoTocor,o: 19{607{61 DB,21/OA/2Ot9. c€§a*IB.üErIüJ4À6I§,.r Ênii,5á í á!r pa,a.!
1190397r945. lrrRa: {1107335976.
CÍ.ÀI'DINÀ COIíIRÀN

10.000.00

.:QDr(;O DE ÂItvlDÀDÉ t cr\/x.!ra:,
ICNÀE Lri,J

5611201

4729699, 4742300. 4744001
4 744003, 4 753900, {754701
4754702. 4754703. 47 55501
4755502. 4755503, 4759801

Condicionado, ' Comercio Vareiista de Anigos Novos do Vestuáio e Acessóflos. - CornêÍcio varejrsla de
Môvels Novos (Modulados. PlanBjados): - lnslalação e Manulenção de Sistemas Cefllíers de Ar
Condicionado, de Vsntilação e Rofrigeração; - Comó.çro Varejista de Mêrcãdonas Em Gêral. Com
Píedomháncia d€ Produtos Alim€nticios - Minirnercados. Meícearias e Armazens. - Comércro Atacádrsla
de PÍodulos de
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NO'rtE OO E,/PRES FTos\úr+!ri sorr Â.Íêyr{uÍ.s)

CLÁUDINA COMIRÁN
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SEPARADO{A) JUDICIALMENTE
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ANIONIO MENIN MARIA MENIN
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xxx
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CENTRO CIVICO
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SALA O1
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CEI.ITRO CIVICO
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i^l\JR OO CAPIÍAL - rt{Í dlcnrú,
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NIRE DA tu-L\t (ríêon rs slen!. js alc Eíerênre o ôdr
xxx

NoME DO EI/PRESARIO (úd?ro Mr ãD.€h!r@s)

Ct.ÂUDINA COMIRAN
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cÊp

85770-000
COOIOO OO MUNICIPIO I u!ô os júr, Co.iêrdd)

006513 - Realeza
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dcclara. sob a9 penas da lel, nâo estar lmp€dldo do exeÍcer ãtlvldade empresárlâ, que náo possul outro registro de êmpÍ6sário e
tequea:

ro

Flãpza

307 . REENOUADR^ilEr.JTO DE À.IlCROEMPRESA COMO EI,4PRESA
DE PEOUENO PORiE
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307 . REENOUADMMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA
DE PEOUENO PORTE

cÔDrco E 0ESCRTÇ OO EVÉNTO

EPP (Empresa de
Pêqueno Poíe)

Nal4€ EI/PRESÁPúI

CLAUDINA COMIRAN

LíGRÀDOUHC írLã e, rr
RUA PEDRO AIIÉRICO 3677

SALA O1 CENÍRO CIVICO 85770-000
cÔDrco oo MUNlcrFro ru* dD;!.ir cofu6d)
006513 - Roaleza

PRRealeza BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO rE.HÂlL'

jmpârasiun@gmail.com

vÂt oR Do caPrTAt. Rt

10.000,00
vÂLoR Lro cÁlrlTA! - lpd oflc{so)

dez mil íeais

Higiene. Limpeza e ConservaÇào Domiciliar: - ComéÍcio Vareiista de Cosméircos Produtos de
Peíumadâ ê de Higrêne Pessoál: - Comércro Atâcad stâ de Prodtrlos de Hrgrene a)essoal: - Comerclo a
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OUÍCÀ UF NlrIE ANYEÂIOR PR

lrrÔ D^,m[LccErilÀr
tEP6t,BaÍiiÉ eíÉ- r-slg
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OEFERIDO, PUBLIOUE.SE E AROUIVE-SE AUTENTICAÇÃO

l[Hlu IEfl m lil ffi ffi il[ illltl ilil il ill
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cuRrTrEÀ,28l08/20r.9

ffi , 6!p!ê3àfactl.pr. gow.br
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xxx
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CLÂUOINA COMIR,CN

BRASILEIRÀ SEPARADO(A) JUDICIALMENTE
ESÍ

REGríE OE AENS{rú ca.r<rol

XXX

MARIA MENINANTONIO MENIN

N^Scm Erl (d.r, dÀ n#ú{nlo)
06/09/1946

OOCUMÊrilO OÉ lDÉNtlÊlCÁçÁO (ôlru)
12R 1 í 276461 SESP 867.278.009-44

ET,IANCIPAOO POR (h,ro ae e.íanopôçáo' wlríí€ Íú €.o & mrD4
xxx
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RUA BARAO OO RIO BRANCO S/N

XXX CENTRO CIVICO 8577G000
COOI@ OO yuNrclPlo (t tô d, lú'E oonríüd)
006513 j'Realeza

PR

declEÍa, aob as ponas da lei, náo gElar impodido de exeÍcar alivldade empresárÍa, quê não possui outro íegislro de êmprg§ário e
requêr:

F^le.,

Á JUI{TA COMERCIAL OO ESTADO DO PAAÁNÁ À JUNrA coMERcrÂt oo xxx

GO E OESC DOÁTO

DO EVENIOGO E OESC

xxx

CLAUDINA COMIRAN
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oc 
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coolco E oÊscR
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DÉ PEOUENO POR]E

.107 . REENOUAORÂMENÍO DE I\,,IICROEMPRESA COMO EMPRESA
DE PEOUENO PORÍE

LOGRÂtlOURO lru..ev. cl.)

RUA PEDRO AMÉRICO 367 7

SALA O1 CENTRO CIVICO
CEP

85770-000
C@lcdm MUNICIPIO iuso da iurii Cd'l§rid)

0065'Í3 . Realez8
i\,MClPro

Reâleza PR BRAS IL

CORFEIO ELEIRÔNICO iE-I,IÁIL,

jmpârasrun@9maÍ.conr

v/uOR OO CÂP|ÍAL. Ípo.eíeíÉo)

dez mil Íeais

de PapehÍia e Escntórioi - Comêrcio Varejista de Carnes - Açougues: 'Padaíiâ e ConÍertana - Revendâ
- Comercio Varejista de Artigos de TapeçaÍiê. Coninas e Persianas: - Comercio Varejrsta de Oulros
Artigos de Uso Pessoal Domestico (Porcelanâs, Talheres. Panelas Etc.). - Comerc'o Vare,isla de MateÍal
Elékrcot - Comeícro VaÍ€jisla de Malêíiars Hrdráuhcosi - Comeício Varejisla de Feíragens e
Feííamentas; .

PR
o^rÂ oE rREro oÀs ÁlrvrDÀoEs

13111n012
ruMERo gg tNScRtçÀo No crPJ

1 7.281 .09 1/0001-8 3

tRÂNsFÉRÊNctÂ 0€ sEo€ ou oÊ FrLtÀr- oE
OI,Í'IÀ UF NIRÉ ANTERIOR

I'':] DA JUNÍA çQEEçTâI.
D€PêaÉiÍ?Ec e{;rÊ§0r i
*ffio.,,l'l#§f:,.:t

t, ilrn^Lrw,,D,,
o

0i/082019

DEFERIOO- PUBLIOUE.SE E AROUIVE-SE

i fiut il [ ilü[ lt lt il tf, ffi illfi il ffi ü ü

AUTENTICAÇÃO

PR6190002873308

&
Í{tNtsrÉRto oa EcoNotrltA
Secr€tâÍiá Esp6ciãlde Oesburocíatização. cestào e Govemo 0igitat
Secr€ta.ià d€ Govêrno Oigital
Oepinamcnto Nacional de Rsgistro EmpÍesârlâl e inlegíaçào

_000.00

lorco De ÀÍwE)AoE E

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 11:qFolhas 4,6

ICN,{EÍisdll

5611201

PARÀ USO ÉXCLTJSIVO DA JL'NT cERTrPtco o REorsrRo EÁ za/oa/20L9 1ÀtítogEleíp rqrtíít 6?!qE[Empíe3a Fác'l Pori@
pRorocoÍ,o: 19460?{6r Da 27/g,/20t9. cóDrco DE .\aERrFrcÀçÂo:
119039?1945. NIRE: 4110?335976.
CIÀUDINÀ COIrIRÀN

IJNIA CO^^trcl^L
DO PAiAÀ I,EÀNDRO IIÀÀCOS R,ÀYSEI] BISCàIÀ

sECRETÁÀro-cRÀL
cvRÍ'rÍBA,2A/OA/2OL9

9Ú. ârprêBaf acil.p!. gov.bE

À vauclade destê iloêullEto, rê tq)reáso, ficâ áuj€ito à coryrováção ate suâ autsnricj,dàdê los râsp€ctivo! poitais
InfoE6ndlo EêuE lespêcti.voÊ cóil1go! al€ wêrllicação



NUÀ,I€RO oE OÉNnFrc^C^O OO RÉc|srRo oÉ EMPPESÂ-NIRE OASEoE

41107335976
NlÂE OA nUAl (eÉÍE E !{ftntê * Eto El«€írl. r Í'là1,

xxx
Í.rOuE OO EMPRÉEÁF|o (óoDrob *m Bev4rrErt
CLAUDINA COMIRAN

BRÁSíLEIRA SEPARADO(A) JUOICIALMENTE
ESTÀDOCML

SEXC

Feminino
ÊÉcrMÉ o€ gENqse dedo)
xxx

Fí1.ÉODE{p.r)

ANTONIO MENIN MARIA MENIN
Ni^SCIOO EÀl (dre óe nã$Dor@,

06/09/1946
IlOCrJrúÉNTO DE loÊNnÊCAÇÀO (tuír€íol

12R11276461 SESP SC 867.278.00944
Éi.I^,'ICIPADO pOR rbrrr .t !f,âBr-Enú a nonre @ I:e 16 Én!,
xxx
OoMlcILIADô NÀ rlo{inÀLiOUtiO. ,rà ,ir rr.,
RUA BARAO DO RIO BRANCO SIN

COM4ET'ENIO

xxx CENTRO CIVICO
CEP

85770-000
(ü!eF*:T!i.dd)

PR

dê -ra, sob as penas da lel, não êstâr impedido de exercer ativldade empaesária, que não possui outío íegistío de empresário e
Íequer:

R

Á JUNIACOMERCIA! OO ÉSTADO OO PAR/\NÀ À JUNÍa coMERct^L oo xxx

coorco E oEscarÇ^cr Dc ÁIo

307 . REENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COI|,,IO EMPRESA
OE PEOUENO PORTE

E DESCRI oo Âro

xxx
OO EVENTOGOE

CLAUOINA COMIRAN

xxxE DESCRI OO EVENIOc

ÉPP (Empresa d€
Peq0eno PoÍle)

307 . REENQUAORAI\I,IENTO DE MICROEMPRESA COII,IO EMPRESA
OE PEOUENO PORTE

LOGPáDOUR( :irr.a. e.
RUA PEDRO AMÉRICO 3677

CENÍRO CIVICO 0q§5
C(),/PLEMENIO

SALA 01 8577 0-000
cÉP

PR
REIO ELE

jmparasiun@gmâil.conrBRASIL
ÀnJNClPlO

Realeza

Comercio Varejastâ de Anigos de Cama, Mesê e Banho: - Comercro VaÍelista de Teodosr - Comercio
Vaíejista de Artigos de Armarinho; - Comeício vaíeiista de Píodutos Alimenlicros Ou Especializados
(Píodutos NâtuÉis. Mel, Caíó Moido. Embalados e Em potes Similares)' - Comeícro Vare,rsla de
Laticinios e Fnos: - Lanchonetes. Casa de Chá, de Sucos e Similares a Sem Consumo no Local; -
ComeÍcio A Varejo de Peças e

vÂr.oR 0() cÀPtTA! . i@r e cne,
dez mil rears

ffi
mNlsrÉRlo oa EcoNoMtA
Srcíolârla E6peclãl ale Dêsburocratltaçào, Gostáo e Govemo 0lgltal
SgcÍotârls de GoveÍno Dlgital
Dcp6rtamento l{acional do R69i5tro EmproB.riel ê int.gÍação

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIb
Folhas 516

117

PAÀ

PÀRA USO EACLI,]SIVO OA JUNT cERtrFrco o REGTSTRo ÉÃ 2a/oa/20r9 1_4ffgr.3útÊn*,o2§!r,l6.o!7r,ôllfe41.' r',.i P .r',
PROTOCOT,O: 19a60?461 DE 21/OA/2019_ CóDIGO Da \rEBrFrCÀçÂO:
119039?1945. NIEA: a1107335975.
C'JÀI'DINÀ COIERÀN

-i..tNrÀ coa Etct !
DO PARANA I/EÀNDRO I'lÀRCOg XÀYSBL BISCÀIÀ

sEcREaÁ! Io - GEiÀL
cuRrTrBÀ,28l08/2019

9w. êrPrêsafÁc11 ,Pr.gov. br

À va:,iclad. deste docusÀlo. 3€ iapresso, ficâ 6ujej.Lo à c6plovação dê suâ ãuteírticidad. Àos r.spêctivos poút.âiE
Infor.Dândlo 66u. EBBp.ctivoE código! dê wêrttj.câção

17.281.091/0001-83 OUÍR^ UF NIRS ÁNIERIOR
OÉ SEOE I]U OE FILIÂL OE

.c lr\E t ÁrJ'

56Í 1201

0,rra oE tNtcro oÁs Àr

1311112012

'./-\.roR oo cÀPrÍÀl -Rt
10.000.00

PR !. NÀO

0l/08/2019

oÂ JUraT

VE.SEDEFERIDO, PU LIOUE§E

ffi
PR6190002873308

AU



HUI,6RO ôE 6E nrr(.Â( \ , J I Ê[CrS ÍR(' OE EÚpÊE5A . N|RE OÀ SE OE

41107335976
NIRE O^ Fllr^l LUmêr.he' !@ânru se oro r.íc,ê.le â Â16ll

xxx
NOMÉ OO E§FRêSÁRh) (arFL r,, 16.cÉvHlLrõ)
CLAUDINA COMIRAN

BRASILEIRA SEPARAOO(A) JUDICIALMENTE
ESÍADO CIVIL

Feminino
REGI,rE OE BENqF cJs.do)

rc«

ANTONIO iúENIN MARIA MENIN

NÀSCIDO El,l lou do NR.í8,r.,
06/09/1946

OOCUMCNÍO O€ lOÉNÍlElC^ÇÀo (rúIBôl
12R1127646',| SESP SC 867.278.00S-44

xxx
OOM,CITJÀOO vi rLDGRÁtrC-,rla -Ji .! eLl

RUA BARAO DO RrO BRÀNCO

P(lq !l!í"n |{ o.n.n'-'FçàL $ruÍ,re @cõo116li]@rl

S/N

4 IARO/OISTRíTO

CÊNTRO CIVICO
CEP

85770-000

PR

cl.,jrara, sob ds penas da le:. nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registÍo de empresário e
reque,:

B.ileza

COMPLEÀ!ENIO

XXX

Çoorco E oôsr arÇÃo oc Àro

307 . REEIIOUADRÂÍúÉNTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA
DE PEOUÊNO PORTE

GO E OESCRIÇÀO DO EVENTO

tco E oÉscRrc ooaro
Á JUNTA CÇi.IFqclAi DO ESTÀOC DO PARANÁ A JUNTA COIIERCIAL OO XXX

xx.x

xxx
c

307 . REENOUÂORAMENTO OE MICROEMPRESA COI!1O EI'IPRESA
DE PEOUENO PORTE

GO r Íli:Sil OO EYENÍO

EPP (Empresâ de
Pequeno Pone)

CLAUDINA COMIRÂN

3677
LOGRADOUho ,íua.av el, l

RUA PEDRO Ai\4ERICO

CENTRO CIVICO
CEP

85770{00
tLlro d.l'rà

oo65,t3SATA 01

PR BRASIL

PR
ÍRANSFEFÊ'ICIA DE SEDE OU OÉ FILIAL D'
OUÍRÂ iJE :JIRE ANTfHIOÊ

r.ilJMEno 0E tNscFtÇt\Q No caipJ

17 281.091/0001-83

Acessórios Novos Para Veiculos Automolores: - Comercio Varejisla de Gás Lrquele'lo de Pelróleo (GLP)
- Comercio VaÍejista de BÍrnquedos e Artigos RecÍeativos; - Comeício vareiista Especiâlizado de
Equipamentos o Supíimentos de lníormálica: - lmpÍessão de Mateíial Para Oulros Usos (Sacolas.
Elrquetas, Conviles e Elc); - ConfecÇáo de Roúpas - Uniíormes (Exceto sob :\1e0ida),

o (E-À!ÁlL,CORREIOE

jmpaíasiun@9marl conr

tr
oo

usar D .rú{Ía cod{EEctÀ

d^Loti OO CAPIÍ^L-(Êd eirF\ri
dcz nrilíeaas

tlz,Jlciltr (,r.;

rB.
iílNtsrÊRlo DA EcoNoMtA
Sec.etáriB Especlnl du Desburoc.atlÉçáo, Ggllào o Govcrno 0lgllal
Secretariâ de Govúíno Oigital
Oêpartamcnto liacioÍral dê RegistÍo Emprêsarial o inlêgrâção

REQUERTMENTo DE EMPRESÁR|? 
1 1 g

ri it8"8B§*fte blEiETftíA'iel:rc4sa -â.i %iill
cóDrco Da vBRrFrcÀÇlo:

,OIGO D: /.llvlnÁUE E(a,NOLrlCÁ
1Cn^! F,!,:l)

5ô1 1201

IJUNIC

Realeza

v^LoRDOC;,P',]., !
0.000,01

o^ÍÁ L\E lltlci(r Lt.tt 
^rt:jtc'iiofs

13111t2012

07/08/2019

PÂia us_o Éf,cr-uwoaJUllTa
OEFERiDO. PUBLIOUE.SE E AROUIVE.SE AUTENTICAÇÃO

tffil tI E fl n lil ltl ffi fl [ ffi ill fl ffii mu
PR6190002873308

.';íi'

PARA USO EXCLUSIVO OA JUNT cBRrrFrco o REGTSTRo Bt 2t/09/20t9
PROTOCOLO: 19í 607461 DE 27 lOg/20!9
L1903971945. NIRE: {11073J59?6.
CIÀUDINÀ COrIN.àN

rrNr co/\.Ercr r
I]EÀIIDRO MÀRCOS R.ÀYSBL EISCÀIÀ

sEc8arÁiro - cEaÀL
ctilTraÀ,28,/0sl2019

xw..úprââàf rcil.p!. gov.br

À v.Itdado d.'lê docEêrto, a. iryr.B8o, licà sujêito à cdl,rovaçâo ilâ EuÀ au!ênricidàitê uoÊ rêsp.criwo! portâiB
IEfôEDDdo !6u6 EêEpêctivos códigoÉ do wêrlficação

z(uí



Í 11e

\í
TONE

grisr+.rur
0E roÍrs - .?t

rl6Gi.XrilY6h.5Ltà7' kJqvx.xDsPín
,r !r, . t.. ." 1rr7 t t$ tÇ- 

'rr
tGú.eo 90. SE rÍl.xr ça

!E@ô$.dour..É" tGr' za^ uÚóàdt
airt íirmairl de'tlllllítlÃ

i.àlc.+R, ?ó d..lotto d' l0'!9

CERTIPICO O REGISTRO W ZElgE/ZgL9 1{:lE SOB N" 2019{607{61
PROTOCOTOf 19460?{51 DB 27/OA/20r9. CóDrGO DE VERTFTCâçáO,
11903971945. NIRA: {I1071359?6.
CI.ÀUDINÀ COI{IR-ÀN

.iJNrÀ conErcl^r
DO PARÂNÃ LEÀIIDRO IIÀTCOS RÀYSBL AISCàIÀ

sEcR.BTÁ,Rr o - cERÀL
cuirTrEÀ,28l09/2019

Ew..eprêEâf âci1. pr. gov. br

À wall,dàdê dês!ê doc'iD6nto, B€ iEprês5o, ficà sujello à coDprovação de sua autênEieidàde no6 re5p6ctivoB porlais
IuÍoEâuilo B.us rêlpêclivos códigos dê verificâção



FEDERÀT VO RESPON

Sl-firAÇÃC aA

7s-F"L

TL!'ÀO 
'ÁDÀS;RÂi

N ERO OE INSCFI

17.281.091i0003.45
FILIAL

NTE DE INSCRIÇÁO E DE SITUAçÃOCOMP
CADASTRÂL 17 rl2t2017

CLAUOINA COMIRÂN

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

T ÍULO O!) ÉS-ÁBELÉCIIúENTO IN.)ME OE FÀNTÀS À]

ÂTÂCADO E VAREJO MINI-PRECO ME

cóorca E cEScRrÇÀc DÀ ÁirvroÂDE EcoNoMrcÁ PRrr',ra FÀL

46.91-5{0 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com p.edominància de produtos alimenticios

cóDLco É oEscRrçÁo oÁsaTlvrDÀiÉs ÉcoNcMrcÁs sEcLr.rora -\s
14.13-4-01 . ConfecÇão de roupas pÍofissionais, exceto sob medida
18.13{-99 - lmpressão de material para outros usos
43.22-3-02 - lnstalação ê manutênção de sistemas centrais de ar condicionâdo, de ventilação e reÍrigeÍaçào
45.30-7{3 - ComéÍcio â varejo de peçâs e acessórios novos parâ veiculos automotores
45.30-7{5 - Comércio â varejo de pneumáticos ê cámaras4e-ar
46.46-0-02 - Comércio atacadistâ de produtos de higiene pêssoal
46,49.4{8 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliaÍ
47.12-'l{0 - Comércio varêjista de meacâdorias em geÍal, com predominância de produtos alimentÍcios - minrmercados,
meícearias e aímazéns
47.21-142 - PadàÍid e confeitaria com predominância de revenda
47.21-í43 - Comércio vaÍeiista de laticinios e frios
47.22-9-01 . Comércio varejista de caanes - açougues
,17.296-99 - Comércio vaiejista de produtos alimenticios em geral ou espêcializado em produtos alimenticios não
êspecifi câdos anterioÍÍnênte
47.42-3{0 - ComéÍcio vaÍejista de material elétrico
i17.44-04í - ComéÍcio varejista de fêrragens ê ferramentâs
47.44-0-03 - ComéÍcio varejistâ de mâteÍiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de inÍormátrca
47.53-9{0 - Comércio varejista especializado de eletÍodomésticos e êquipamentos de áudio ê video
47.54-7{1 - Comercro varejrsta de movêis
47.54-7-02 - Coméício varejista de artigos de colchoaíia
47.54-7{3 - Comércio verejista de artigos de iluminação

DIGO E DESCR Ç OA NÀTUREZÁ JURID CÁ

2',t3-5 - Ê resáÍio lndivid

R BELEM 2470
COMÊ:EI,/!E:!Íi:

CEP

85.770-000 CENTRO REALEZA PR

ÉNDEREÇO ELETRÔN CO

JACTRCOMTRAN@HOTMÂrL.COM

TELEFOT!E

(46) 9972.1684

oÁiÁ oÀ sriüÀçÀa c,-cÁsiR:-
17t02t20a7

SITIJÂÇÀO ESPÊCLAL Da-{ oÁ s'i!Áa;ô :5PEarÁ-

09/08/2019 Comprovante de lnscnçáo e de Srtúaçâo Cadastral

Aprovado pela Instrução NoÍmativa RFB no 1 863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dra 09/08/2019 às 11:38:05 (dâla e hora de Brasillal.

ilg.

PáEna.112

https://www.Íeceita.fazenda gov.bíPessoaJuridrca/CNPJ/cnplreva/Caplreva-Cornprovanle.asp 112
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Pálina: 212

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n' '1 .863. de 27 de dezembro de 2018

Emrtido no dia 09/08/2019 às 11:38:05 (data e hora de Brasilia).

Comprovante Ce lns.nçáo e de Srtuaçâo Caclaslral

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL OA PESSOA JURiDICA

IIL I.I ERC D: ITISCR ÇÀ'
17.281.09í/0003{5
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÂO E DE SITUAÇÃO
CADASTRÁL 17t02J2017

CLAUDINA COMIRAN

D|GO E DESCRTÇÀO OÂS ÂÍrvtD:DES €CON CAS SEC!NDÁRIiS
47.55-5{1 - Comércio varejista de tecidos
47.55-542 - Comercio vaíejista dê artigos de aÍmarinho
ó7.5$.543 - Comercio varelistâ de aÍtigos de cama, mêsa e banho
47.59-8{1 - Comércio varejista de anigos de tapeçâria, cortinâs e persianas
i17.59{-99 - Coméício varêjista de outros aÍtigos de uso pessoal e doméstico nâo especiíicados antêÍiormenle
47.61{{3 - Comércio vaíejistâ de artigos de pâpelaria
47.634-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos Íecrcativos
47.72-540 - Comércio varejista de cosméticos, produtos dê peíÍumaria e de higiene pêssoal
47.8í-4{0 - Comércio vaíejista de artigos do vestuário ê acessóÍios
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüeÍeito de petróleo (GLP)
56.11-2-01 - Restaurantes e similaÍes
56.11-2.03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

aoDIG o E S D E;T o a

2'13-5 - EmpresáÍio (lndividual)

R BELEM 2470
.:V'LÉME\ÍO

CEP

85.770{00 CENÍRO REALEZÂ PR

ENDEREÇO ÉLETRÔN CC)

JACTRCOMTRAN@HOTMAtL.COM (46) 9972-4684

EIJTE FE]EiÀÍ V' RESPC'.S:;=: EFR

stÍuÂÇÁo aioÀs:F'1L
ATIVÁ

DÀrr 5Â Srr!:ÇÁo aÀcÁsTRl:
17t02120't7

r/oÍtvo DE srÍuÀcÁo caoÂsTRÀL

sriLrAcÁc Éspac ÀL D,, r l: s_L::ia a<Ê!:;-

Ii1

https//w\,!wreceitâ.Íazenda.gov.bíPessoãJuadrca,CNPJianpjrevalCnpJrevâ-Comprovanle.asp 2t2



09/08/2019 Rece[aPR - Cadastrc de lnscrições Estaduais (Paraná)

Cadastro de lnscrições Estaduais

lnformações do Contribuinte

i122

lnscÍiçáo Estadual

Nome Empresarial

Endereço

Telefone

E-mail

Atividade Econômica
PÍincipal

Atividade(s)
Econômica(s)
Secundária(s)

o DêIa,IoTa HoSI CELEPAR
09/08/2019 - 11 39 09

90743135-55 lnscriçao CNPJ 17.281.09'l /000345
Claudina Comiran - Me

Ruê Belem, 2470. Centro
85770-000-Realeza-PR

(46)3543-2636

JAC tRCOMtRAN@HOTMATL.COTVT

469'1-5/00 - Comercro Atacadrsta de MercadoÍias em Geral. com
Predominancia de Produtos Alimenticios

1413-4101 - Confeccao de Roupas Proflssionais, Exceto Sob lúedida

181 3-0/99 - lmpressao de l.4aterial para Outros Usos

4530-7/03 - Comeroo a Varelo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos
Automotores

4530-7/05 - Comercio a Varejo de Pneumaticos e Camaras-De-Ar

4646-0102 - Comercio Atacadrsta de Produlos de Higiene Pessoal

4649-4108 - Comercio Atacadrsta de Píodutos de Higiene, Limpeza e
Conservacao Domiciliar
4712-1100 - Comercio Varejista de Mercadoflas em Geral, com
Predominancia de Produtos Alimenticios - Minimercados. Mercearias e
Armazens

4721-1102 - Padana e Confeitaria com Predominancrâ de Revenda

472'l-1103 - Comercio Varejista de Laticinios e Frios

4722-9101 - Comercro Varejrsta de Carnes - Acougues

4729-6i99 - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios em Geral ou
Especializado em Produtos Alimenticios não Especiflcados Anteriormente

4742-3140 - Comercio Varejista de Material Eletrico

4744-0141 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas

4744-4103 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos

4751-2101 - Comercio Varejista Especralizado de Equipamentos e
Suprimentos de lnformatrca

4753-9/00 - Comercio Varejista Especia[zado de EletÍodomesticos e
Equipamentos de Audio e Video

4754-7101 - Con]ercio Varejista de Moveis

4754-7102 - Comercio Varejista de Artigos de Colchoana

4754-7143 - Comercio Varejista de Artigos de lluminacao

4755-5i01 - Comercio Varejista de Tecrdos

4755-5102 - Comercio Varejista de Artrgos de Armarinho
4755-5103 - Comercio Varejrsta de Artigos de Cama, Mesa e Banho

4759-8/01 - Comercio Varejista de Artigos de Tapecaria, Cortinas e
PeÍslanas

47 59-8199 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico náo
Especificados Anteriormente

4761-0/03 - Comercio VareJrsta de Artrgos de Papelaria

4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Ailrgos Recreativos

4772-5100 - Comercio Varejista de Cosmetrcos. Produtos de Pedumaria e
de Higiene Pessoal

4781-4100 - Comercio Varejista de Arligos do Vestuario e Acessorios

4784-9100 - Comercio Varejista de Gas Liquefeito de Petroleo (Glp)

https //\,!vew.aÍrnlernet pr gov br/cad rcms/_c_cadrcms2 asp?eUser=&ecâd=EeC NPJ= I7.28 í .091 /0003-45&e SEO= 1 &eNunrlmage=094qbm &ePag 112



09/08/2019 RecertaPR Cadastro de lnscriçÕes Estaciuars (Pêraná)

5611-2101 - Restaurantes e Similares

5611-2103 - Lanchonetes, Casas de Cha. de Sucos e Similares
4322-3102 - lnstalacao e lúanutencao de Sistemas Centrars de Ar
Condicionado, de Ventrlâcao e Refr,geracao

Unrdade Produtiva com Atividade no Local

Estabelecimento Frxo(Loja, Posto de Combustivel. Etc)

02t2017

1 .2520.203 - Desde 02/2017

Ativo - Desde 02/2017

2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do
Mes+2 - Desde 02/20í 7

Marores informaÇões c|que aqur

1123

Características do
Estabelecimento

Formas de Atuação

lnicio das Atividades

Código SRP Atual:

Situaçáo Cadastral
Atual:

Regime Pagamento
Atual:

SPED (EFD, NF-e, CT-
e, NFC-e):

https.//w\qw.aÍintemet.pr.gov.bícadicms/_c_cádrcms2.asp?e UseÍ=&eCad=&eC NPJ= 17.261 091/000345&eSEO= 1 &eNumlmage=094qbm &ePag.. 212
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09/08i2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gerel da Fazenda Nacional

J1u

cERTtoÃo NEcATtvA oe oÉetros IVOS AOS TRIBUTOS FEDER.AIS E A DIVIDA ATIVA
oA uNrÃo

Nomê: CLAUDINA COMIRÂN
CNPJ: 17.281.091/0001 {3

Ressalvado o direito de a Fazenda Naüonêl cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passrvo acima idenlificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendéncias em seu nome, relativas a crédrtos tflbutários administrados pela Secretaria
da Recerta Federal do Brasrl (RFB) e a Lnscíçóes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filrars e, no caso de ente federatvo. para
todos os órgâos e Íundos públrcos da admrnistração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
su,eito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágÍafo único do art. 11 da Lei no8.212.de 24 de julho de 1991.

A aceúação desta certidáo está condrcionada à verificaçào de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÍ> ou <lrttp.//www. pgfn gov br>

Certidáo e ida gra tamente com base na Poriarla Conjunta RFB/PGFN n" 1.75'1 de 211012014
Emitida
Válidâ a

1:39:55 do ia 09i08/2019 <hora e data de Brâsilia>
05t02t20?o

Código ntrole certidão: 2570.8840.5745.54F8
Qualquer ra emenda invalidará este documento

1t1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 020400057-02

Certidão fornecid a pa1 o CN PJ/M F: 17.281 .091/0003-45
Nome: CLAUDINA COMIRAN - ME

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

^ 
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se â débrtos de

,1alurcza tributária e não tributária. bem como ao descumpnmento de obrigações tributárias acessórias.

Válida a 07t12t201 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
wlwv.fazenda pr.qov br

{ { í\,-i -t .'_:

Eihtldô úa thtetuet Púbt.a (09h&aa19 t' 4C 11)

\\\ .t



Certidáo121O8t2019

1118

ffi$
MUNICIPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

CERT!DAO NEGATIVA 35694/201 9

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS
POSTE R IORI\,1E NTE I\4ESIVO REFERENTE AO
PERiODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÁO,

Cenificamos que até a presente data nào existe débito tributário yencido relativo a empresa com a Localizaçào
descrita abai

{ )
1',|110t20'19VALIDAD coD. AUTENTTCAÇÃO: 9ZrMJ82QET4544M5BU2

R EQ u E R E N\Bda€dúlcom i ía n PROTOCOLO

FTNALTDADE: CONCORRÊNC|A/L|C|TAÇÃO

RAZÀO SOCIAL: CLAUDINA COMIRAN

tNSCRtçÃO ÉMPRESA

514JJ

CNPJ/CPF

17.281.091/000345

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907,13135-55

ALVARÂ

52433

RUA BELEM 2574 - SALA - CENTRO CEP 85770000 Realeza - PR

ENDEREÇO

ATIVIOADES
Comércio atacad sta de mercador as em geral com predorn nâncra de produtos almentlcros Cornérco varelista

espec alizado de equrpamentos e supnmentos de rnformátrca lnstalaÇâo e manutenÇão de srstemas centrars de ar
condicionado. de ventrlaÇáo e refngeraçáo. Comércio a varelo de peÇas e acessórios novos para veículos automotores,
Comércio a varelo de pneumátrcos e câmaras-de-ar. Comercio atacad sta de produtos de higrene pessoal Comércio
atacadista de produtos de higiene, Impeza e conservaçáo domrcillar Comércro varelrsta de mercadorias em geral. com
predominâncra de produtos alrmentícros - m nrmercados. merceaías e armazéns, Comércio varejista de laticinios e írios
Comércio varejlsta de produtos alrmenticros em geral ou especralizado em produtos al menticros não especiÍicados
anteriormente. Comércio varelrsta de matenal elétnco. Comércro varejrsta de ferrâgens e ferramentas Comércio varejista de
materiais hidráulcos. Comércio varelrsta especralzado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio
varelista de móveis Comércio varejrsta de artigos de colchcarla. Comércro vaÍelrsta de artrgos de rlumlnaçào Comércro
varejista de tecidos Comercio varelrsta de artigos de armarnho. Comercro varelrsta de adlgos de cama n]esa e banho
Comércro varelista de artrgos de tapeçana cort Àas e persranas Coinérc o varelrsia de outros artigos de uso domestrco nãol
espec frcados antenoÍmente. Comercro varejisla de artgos de papelara. Cornérqo varelista de brinquedos e artrgosl
recreatlvos Comércio varelista de cosrnétlcos. produtos de perfumaíra e de higiene pessoal. Comércio varelista de arlrgos]
do vestuário e acessónos. Comércro varel sta de gás lrqueferto de pelróleo (GLP) ConfecÇáo de roupas proÍlssronars
exceto sob medida lmpressão de material para outros usos

1 44.22 -118.104.7 47 4l esportal/strncertidao v ew.logic?rdCen dâg= 1 6474 1t2



12tO3t2019 Cen dào

ertidão emitlda gratuitamente pela internet em 1210812019
uer rasura invalidará este documento

nferir autenticidade em www.realeza v.br 127

1 41.22.11 8.1O4.7 47 Alesportal/stmcen dao vrew logic2rdCeírdao= 1 6474 2t2



20/09/2019 Consulta Regulandade do Empíegador

'r12?

C/t';rA
CAIX-A ECONOMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.091,r0003-45

Razão SocialrLAUDINA coMIRAN FlE

EndeTeço: RUA BELEM 2470 / CENTRO,/ REALEZA / PR / 85770-OOO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atrrbuição que lhe conFere o Art.
7, da Lei 8-036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima rdentificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servrco - FGÍS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
q ua rsq uer debrtos referentes a ntribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçõe s mo

Validade:13/09/2019 a 2170/2019

CertiÍicação Número: 20 I 264050500300

InFormação obtida em 20/09/2079 15:30:47

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

htlps.//coasu ltâ-crÍ ca ix a gov. br/consulta cí/pa ges/impressa o .jsÍ 111
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CERTIDÀO NEGAT À DE DEBITOS TRÀBÀLHISTÀS

NOME: CLÀUDINA CCMIRAN
(MÀ.TF.:Z i FI iiIS; CNF.I: 17.23 1 .09ilC003-45

Cert idão
Expediçãc
Val ídade :

n' : 77 91ô66--4 i2a -9

4 / A2 /2A2a -
ediÇão.

241
180 (cenLo e oitenLa) dias, contados da data

de sua e

Certif rca-sÊ q,-e CLÀUDÍNA COMIRÀN
(MÀTRIz E FILIÀIs) , inscrr-,-o (a) no C\PJ sob o n'

L'7.283-,091/ooo3-45, NÃo coNsrÀ d3 Banco \acional de Devedo re s
'L r: aba Lnrst'as.
Certidão emrtiáa ccm base nc art. 642-A da Consolidação das Le:s do
Trabaiho, acrescentado pe-a Lei n" 72.44C, de 7 de ;ulho de 2011, e

na ResoluÇão Administrativa n" !17ai2oll do Trrbunal Superior do
Trabalho, de 2,1 de aqcsto de 2C1i.
Os dados constances Ces:a aer---:dão sãc ie l-esrcnsai:rirdaie dos
Tribunais do Trdbdl h: ; :s-.-^ , .-a. : z ric-- ,i t - i' -s oias
an:eriores à data da sua expedrçãc.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aLesta a enpresa em relação
a Eodos os seus estabelecimentos, agêncras ou f rli-ais.
À àcei --dÇào d--sta -..r':rlà': .-orlicio:-à se à v=- -l i:aÇào d: sua
autenticidaie no poriai do TrlilunaL sr.rperior: do T::abalhc na
InLe l ne - {htEp: ,/www.rs'-. tus.br.
Cer:tidãc emitida graLuitamenl,e.

INFORMÀçÀO IMPORTÀNTE

Do Bairco Nacional ie Devedor:es Trabalhistas constam cs CaCos
necessários à ident i ficação das pessoas natur:a1s e j urídicas
inadlmplentes perante a JustiÇâ jc Traball:o quanto às obrigaçÕes
estabelecidas en sentença cond:::aiór:ra rra:slta.là e:r ;ulgadc ou em

acordos ;rdiciars tralralhisaas, r:-:i;sr..-= :,c J::-aarne:t:e aos
recolhimen:os p r e v i d e n c i á r i o s , a 1'ronorárics, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimeit.os determfnados em Iel; ou decorrentes
de execuçãc de acordcs f i:,inados pera:tê c I"l.inistér:1c Público Co
Trabal:ro o -.: Comissãc ie C:lctltaÇão ?révia.



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÂO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

Nome Empresarlal
CLAUDINA COMIRAN - ME

Jl 10

CEBTIDÂO SIMPLIFICADA Páoina: 001/ 0Ol
Cerllficâmos que as inÍoÍnaçõea abalxo conslam dos documentos a,qulvados nesta Junta Comercial e são vlgqntes
na dala da sua expedição

Natu,eza Juridica: EiIPRESÁRlO

NúmeÍo de ldentlllcação da Rêgislro de
Empresas. NIRE (Sede)

41 1 0733597.6

CNPJ

17.281.091/0001€3

Data de Arquivamento
dg Ato dê inscÍição

13t11t2012

Data de lnicio
do Atlvldade

13t11t2012

Endêreço Completo (Logradouro, Ne e Complemehto, Bairro/Oistrlto, Município, UF, CEP)

BUA PEDRO ArrrERICO, 3577 - SALA 01, CENTRO ClVlCO, REALEZA PR, 85.770.000

Objero
. Regtaurante Selí§ewice Com Comld! Por Oullo, Com Venda de Bebldas Àcoólicas e Não Alcoólicas, Com ProduÉg
de Lanches e lrarmita§ - (Sewiço completo); ATlvlDÀDES OUÊ NÃo sÃo REALPÁDAS NA EitPRESA MAÍR|Z
(EXCLUSIVAS DA FILIAL): - Comércio Aacadista ds Mgrcadorias Em Geral, Com Predominância dê P.odulos
Allmentícios; - CoÍrÉrclo Varelista Esp€clálizado dê Eletrodoméslicos e Equlpamentos dê Áudlo, Vídeo, Ar
Condicionado; - Comércio Varejislr do Anigos l{oyos do V€sluário € Acossórlos; - Comâcio Varejista dg Móvsls Novos
(Modulados, Planeiados)i - lnstalaÉo e lllrúenÉo de Saslemas Cenlr.is dê Ar Condicionldo, de Ventllação e
Rolrigeraçáo; - Comárcio Vareiis.ta de Meroadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Àimenticios.
MlnimeÍcados, Merc+arias e Armazéns; - Comércio At.cadista de Produtos de Higiene, Limpêza e Consêrv.ção
Domiciliar; . CorúÍcio VaÍeiista de Cosmétlcos, Produtos de Peíumüia e de Higiene Pêssoal; - ComéÍcio Atâcadisla de
Produtos de tllglsne Pessoal; - Comórclo a Varslg de Pneumílcos e Câm.ras-de-ar; - Comélclo Varellsta de &tlgos dê
ColchgariE, Colchões e Travessêiros; - Comércio Vareiisla de Anigos de lluminaçâo, AbajuÍ€s, Luminárias e LustÍgs; .
Comércig Varejista de AÍligos de Papelaria e Escritório; . Comércio Vareiista de Carnes - AFugues; - Pada.ia e
Coníeilaria . Revenda; - Comercio Vareiista de Migos de Tapeçaria, Corlinas e Persianas; - Comercio VaÍeiista de Outros
Arligos de Uso Pessoal Domcstico (Porcolanas, Íalheres, Panelas Etc.); - Comercio Varsjista de Matarial Elétrico; .
ComeÍclo VaÍell9tâ dê Matêriais Hldráulicos; - Comerclo VaÍeilsta de FerÍagens e FerÍamentas; - Comerclo Varellsta de
Aniggs dg Cama, Mesa e Banho; - Comgrcio Varqjista de Tgcidos; - Comoreio Var€iiía de AÍtigos de Àmarlnho; .
ComeÍcio VaÍellsta de Produtos Alimentício3 Ou Especlallzados (Produtos Nalurais, Mel, Caíé Moído, Embal.dgs e Em
pgtes Similares); . Comercio Varelista de Laticínios e Frlosi - Lanchonetes, Casa de Chá, de Sucos e Similares a Sem
Consumo no Local; - Cofterclo Â Varelo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automoto.es; . CgmêÍclo Varellsta
de Gás Liqueleito de Petróleo (GLP); . ComeÍcio Varollsta de Brinquedos e Artigos Recreâtivos; - Comercio Vareiista
Egpecializado de Equipamentos e Suprimentos de lníormálica; - lmpressáo de Materlal Para Outros Usos (Sacolas,
Ellquetas, Convites e Etc); - Conlecção de Roupas. lJnilormes (Excelo sob Mêdida).

Capital: R$ 10.0(x),(X, MicÍoemp
Empresa de P 'ono Portê

(oEz MrL REAS)

Microempresa

Últimg Arquivamento

oata:19i07/20Í8
s

NúmêÍo:20183326059

Alo: ALTERAçÃO

Evenio (s): ALTEBACAO DE FIUAI- NA uF oA SEoE

Filial(ais) nesta Unidade da FederaÉo ou Íora dela

1 - NIRE: 4í 9 0Í67í19-7 CNPJ: Í 7.281.091/000H5

Endercço Completo (LogÍadouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)

RUA BELEM, 2470, GENTRO, REALEZÂ PB, 85.27G000, BRASTL

Nome do Empresário
CLAUDINA COMIRAN

ldenlldade: 12Rl 1276461,SESP/SC

Est.do Civil: Separado Judlcialmente Regime de Bens: Não I

CURITIBA - PB, 13 de agosto de 2019
19/4950544

REGISTRO ATIVO

Slatus
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

CPF: 867.278.009-44

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECBETARIO GERAL

Oocumenlo Assiírâdo Drgilalmenle 13/08/2019
Juntã ComêÍcral do PaÍaná
cNPJ 77.968 170/0001-99

Pârâ v6ÍiÍlcáí â aulenücidade âcess€ $iww.juntacomercial.pÍ.gov.br

ê iÍÍormê o nüm6ío 19{958í0 na Consullâ de Autenlicidade

cdslrá Úsponivel poí 30 dras

â *.*"*^"-
W t";:run:t*t' Vo.ê devê rnslâlâro ceruÍÉado dâ JUCEPAR

www juntâcomerciel pr gov b./c€ítiÍicado

;j
ft
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LI\R,O DIÁRIO - N.': OO7

cüsrÉM NEsrE LtvRo r7i pÁcrle-q \LMERÂDAS Do N " or Ao 175. t.\ÍlrIDAs .lrntvÉs
DE:reESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, QLE SERVIRÁ DE LIVRO OI.qPIO OE EMPRESA

-1'rBÂf,,(ôDEscRrrA No pERÍoDo DE ol/0r/rorB A 3ll r2i2o l8

REÂLEZÀ- PR, 0t DE JÀ!8IRO
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t
OÍIIIRAX

6t2nLN-4

'tt.*i-

,ORGÊ

ç

: CLALIDINA COMIR-ÀN .ME

coMllRcir) 1j\R[.rlsi^ l)]t ÁRII(í)\ ]) vt:st!\Rl(), IL\'*tr s BOT()Lts. A]u{.\NJGs PÁIL\ NolvÀs t
ANIVER§i\RIÔS, RT]}ÍI)ÀS i: L'I I A § RIiS,i AIJI(Á}iTI:S i. SI\1II-ARI]S: C{ IN!aCÇÃ() t)tj ROUP,\S PROI.ISSIONAIS. EXC.EIO SOB
I.,g)tDA NmEssÃr ) I)r: MÀ]I-RIAt- l,:\RÀ ()L:fR()s . is( )s: tNs't;\Ll,çÀo E ]dtu\u'llNÇÃ() t)t, sts'n|À{Às ClNtliAIs DE .\R

IONAI)O, DT VI.;§TIL \.'ÀU L KI'LI(!(iLRAç,\I ' !'I}í}'RCK) ,\ VA.REJO I)F PF(AS C Â(ISS(IRJr}S NI]VI )S PARÁ
AUTOÀ'OTORESI ( ()ÀíÉRCIO A vARl'o I» FNI''UMÀTIC(,)S E CAMÂR,\S,DE.AR. COMFRC]O ATACADISTA DE

PROD[,[()S DE IIIGIENE PESS( )Àl-: COÀ4}:RCIO ATACADIS'I 
^ 

DE PRODI-IIOS Dt: HIGIENE. LIMPF:1-A E CONSERV^ÇÂO
MMICILIAR. COMF]RCI() A I ,\CAI)IS]'A DL NILIRCADORI,AS EM GI;II,'Ú,. CONI PR];I})MINANCIÀ DF: PRODI,|TOS
.ATIMENICI()s. coMÉRCIo ,^irt-risr^ I)f \-TITRCAD()RI^S EÀ/í GERÂI.. coM pRErxlMÍNÀttcl^ D! pRoDu]os
ÂI IÀ{FNN('I(I\ \tf!JNflJRL .'1 I\ M:'RLI11II,\\ ' ,1RM,A,/,I,NS, ITADÀfu '\ I' (ONFTIT'\RIÂ C()M PRTMMN.IÂNCIA DE
RMNDA C()NflrRClo V^RLJi:.1À Dli L^llCNloS i:i:RÍ)-§r C( )|!lERC[O V^ItllllST^ DE CARNES AçOtrGI-rES; COMERCIO
VAREJISTÁ l)l; PRODI-IIOS 

^t.llvlll)itICÍ)n 
llvl (iliR^I- ín; FSPECIAI.12 Alx)s IiM PR()DIÍ()S,\th.tr'N'IClOS NÂí)

ÊsPtjcrncAÍx)s AN|I.;RÍ)R\{iN 1r. coMERct( ) \rÂltfJtsl/\ t)t MÂIERt^1. Lt,}:lRlco- coMERCIo vAltfjlslÁ
DEFI:RRACENS E FLRIL^ME\ t^S. CoN{trRClO VÀRIÍISTA l)h I,Í{TERIAIS I{DRAIJLICOS; C(MERCI( ) VAREJIS}A
ISPILIALZÁDO L,F I:QI-IP,'L\,Í}N Io:' Ii SUPRIMTNII15 í)T INI ()K\úTICA, CI)T{ERCI() VAREJISI'A E.§PF,('IAI,ITADO DE
Ê'..E IROD(JMESTICOS Ii l-lQlrIP^MFNTos l}{: AUDJ( ) li vlDEo; COMERCIO VI\RF-JISTÁ Dl MOvÊlS. Ci)L{LRCIo VABEJIS'IA
DE ÀRT1GOS DE COLCI IOARIA: COMERCIO VÀREJIS IA DE ARTIGOIi DE ILTJMINAÇÀO, COMERCI(] VAREISlÀ DE IFIII})S;
COMbRCIO VARLJISTA DE ARTIGOS DE ARMARIMIO, COlv[:LCl() VAREJISI^ DE ARTIGôS E' CAMÀ MI:SA E BANHo
COMJRC'IO VAREJISTA. DE TAPEÇARLA CORTINAS IJ PFRSIANAS CoMERCIO VARENSTÀ DE OLrIR(]'S ARI'IGOS DE USO
Plisv)AI. E D0MÉSTICo NÃO tjsPl jCiIIC.\Dos AT!-ÍIRIoRMENTE: CoMERCIO Vr\RE,ISTA Dt 

^RTIcoS 
DIj PÀft,IIRIÀ

C(N{ERCIO VARIJIS IÂ I)E BRIN']I]Ei})S Ii ARTI(iOS RECERAM'OS; ü)MERCIo VARBISTA DE C()STIGNC()S, PRODUTOS
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NOT.AS EXPLICA

INA COMIRÂN ME, devidarnente inscrita sob o CNPJ N": 17.2t1.091/0001-83, localizada nâ Ruâ Pedro
3ó77, Municlpio de Realeza, Estado do Paraná. Apuragão pelo Simples Nacional, com a atividade de

e similares, Comércio vaÍ€j ista de artigos do vestuário, Comércio de Móveis, Elerodomésticos áudio e

A CONTÁBIL E BASE DE PREPAIL{ÇÂO
s contábeis encerradas em 3 I de Dezembro de 2011 e 3 I de Dezembro de 201 8 (comparativas, aqui

: Balanço Patrirnonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração de Iucros ou prejuízos
foram elaborados a paíir das dirarizes contábeis e dos preceitos da Legislaçâo Comercial, Lei n.

e demais legislaçôes aplicáveis e aos Princípios Contábeis. 1
é ryurado de acordo com o regime de competênciq que estabelere que as receitas e despesas devam ser

@ apuraÉo dos resultados dos períodos em que ocorercm, sempre simultaneamente quândo se

independentemente de recebimento ou pâgamento
e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro - rata" dia e calculadas com base no

cxponencial, exceto aquelâs relativas aos titulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o
que são calculadas com base no método linear
pais práticas contábeis na elaboração das demonstrações conúbeis levam em conta as câracterísticas
as e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000: Comprcensibilidade, Competência, Relevância,

Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e

fdmyrgtividade, estando sssim alinhadas com norÍnas intemacionais de contabilidade emitida pclo Intemacionâl
Àurnting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contrábeis (CPC) e aprovadas

Comelho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas
dos da emprcsa optaÍam pela contratação de contabilidade terceirizad4 a qual se encontra perfcitamente

legislação profissional, e estando assim, Íegulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange
ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, â administÍação da empres4

que tomou ciência do IFRS - Adoção lnicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis conteúdo do aludido
em todos os s€us termos e assim, as presentes demonstrações refletem e esp€lham a realidade da empÍesa em

seus teÍmos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido paÍa cootabilirÀgão pcla
ü empresa, respondendo est4 pela veracidade, integÍalidade e pmÕedência. A administração encontra-

de todâ a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lri I1.101,2005 que informa o contribünt€
responsabilidades quânto âs documenlações e procedimentos. A responsâbilidade profissional do contâbilista

estas demonstÍações conúbeis esú limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela

da empresa a este profissional
s contábeis incluem estimativas e premissas, tâis como: mensuração de perdas estimadas; estimativas

justo: provisões; perdas por redução ao valor recuperável Qmpairment) e a determinação da vida útil de

âtivos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tâis estimativas sâo dos que efetivsÍÍente
G r€spectivos lâudos técnicos

dbso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essâs estimativas e premissas

À FT,NCIONAL E DE APRESENTAçÁO
contábeis estilo apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os

's$ltados apresentados nâs demonstraçôes contábeis mesmo quando contratados em moeda estÍangciÍa
às dirctrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da
Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o Íesultado do

ao regime de competência.
DE R.ECTJPERÂBIIIDADE PARA ATIVOS (IMPAIR"IVÍENT)

csrteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Consclho Federal de Contabilidade através da Resoh4lo
adminisrração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução

os principais indicadores de desvalorização, tais çomo: uma rcduçâo sensivel, além do espqrdo, no
do ativo; o valor crrntiábil do ativo líquido é ruaior que o valor justo estimado: obsolescência ou

tivo; mudanças significativas que afetam o ativo: informações intemas (empresa) que êspdhem
pior que o esperado. Âpós está submissão à administração chegou à conclusão de que

É crcoftram a valor recupeúvel atmvés da Venda ou do Uso, dispensando assim e rcaliSo dos
dc lmpairment uma vez que não existia indicação relevante d€ neo Íecuperabilidade.

@

64090
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Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos con
Conselho Fe.deral dc Contabilidade
As pÍovisões quando constituídas encontram-se fortemente a.liceryadas nas opiniões dos
drcgaOos, lcvanao cfii conta a natureza das ações, a similaridade com pÍoccssos anteriotá, a
posicioDenento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientesl
perdas decorrentes dos respectivos IFRS Adoçao Inicial e Fechamento das DemonstraçÕ€s Conábeis

ã

Mosmo que algum passivo esleja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é murtida até o güho deÍin
não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.
06 -DECLARÂçÃO DE CONFORIíDADE
A emprese declara exprcssamente que a elaboração e a apresentaçáo das demonstrações contíbeis
conformidâde com o NBC ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas b Uedias Empresas, expedida pelo
Fedcral dc Contabilidade âtrâvés dâ Resolução 1.255/2009. A administrdgão da empresa também procedeu

conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contes e assim encontra-se aptê s exotceÍ a

faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.
07 - DETERMINAÇÁO DO RESULTADO
O resuhado foi apurado em 3l de Dezembro de 2018 e esá em obediêncie ao regime de

Demonstrações Contábeis foram elaboradas e aprcsentadas em aonformidade com a legislação socieuiri4
Lei n. 10.4062002 e demais legislações aplicáveis, os proounciâmentos técnicos. orientações e interpretações
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo C
Federal de Contabilidade, especialmente NBC ITG 1000.

08 - SALDO EM ES'IoQUE
O saldo em estoque foi informado pelo sócio-adm inislrador. atraves de relatório de inveutário.

2.
UDIN C MIRÂN

CPF: 867.278.009-44
Jorge Miguel Paasiun Junior
PR05731203
CPF: ffi7.493.3ó9-Eó
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Empn .: CLAUDIiIA COÍúIRAN fE
CNPJ: 17.281.091/000143

CARTA DE RESPONSABILIDADE

REALEZA, 31/1,y2018
À

J.M.PARÂSIUN & CIA LTOA
CRC n.'PR057312O3
ErdeÍeço: Rua ANTONIO CIECHANOWSKI , n' 3067, CENTRO, CEP n" 85nGO00
REALEZA, PR

PGzados Senhores

Dodar8mos paÍa os devklos Íins como administradoÍ e responsável l€gal da emprêsa CLAUDTNA COMTRÂN ME, CNPJ
17.281.091/000143, que as informaçôes relaüvas ao período basê 31112J2018, Íomêcidas a Vossas S6nhorias para oscÍihJração e
êlabúaçáo das d6monstraçôês contábers. obíEaç6€s acessórias, apuração dê impostos e aquivG eEmnicos eígÉdos Fla
fiscalizaçâo federal, estadual, munic,pal, Íabalhbta e previdenoária sâo fidedignas

Tambêm d€claramos

(a) que o8 controles inbmos adotados pela nossa empÍesa sâo de responsabilidade da administÍação e estáo adequâdos ao tipo de
ah/ir8de e volwnâ de transaçôôs:

(b)

(c)

(d)

que nâo íealizamos nenhum tipo de opeaaÇâo que possa ser consideíada ilegal, Írente à bgislaÉo vigente;

qua todos os doqJmentos qua geramos e Íêcêbemos de nossos Íomecêdoíes estáo revestidos de total idon€idade;

que os estoqu€s registrados em cDnta pópria íoram por nôs avaliados, contados e levantados fisicarÍEnte I pêrfazâm a realidade
do perlodo sncenado em 2018.

qrE â8 inÍormaçôê€ registradss no sistema de gestão e controle inlemo, denominado , são conEoladas e velidadss com
do@mentaçâo suporle adequada, sendo de nossa interra responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados ê arquivos
eletrônicDs gêGdos.

(e)

AJém disso, declâramos que náo temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no pêrlodo basê qu€ possam afetBr as
4ínonstraçõês contábois ou que as afEtam até a data destia cáÍta ou, ainda. qu€ poslsâm afetaí a continuidade das operaçôês da
eflpÍegr.

Taíüém confirmamos que náo houve

(a) fraude envotvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confianÉ;

(b) ftBude envolvsndo têrceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrâÉ€s contábeis;

(c} vidaçâo ou pos€ivêis violaçôês de leis, normss ou regulaínentos cujos efeiba dêveriam sêÍ @nsireiados pqÍa dvulgação nas
(bnonsü"açõ€g contáb€is, ou mêsmo dãr origem âo regstÍo de provisáo peÍa contingêncÉs passivas.

+:l

rít'

Atenciosâmente

iil,a,ad;-- lr*or^
CLAUDINA COMIRÂN

GeÍênte
CPF: E67.278.00+44
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NOME DA EIiPRESA: CLAI.iDINÀ COMIRAsv - lv1E.

:
ATI\iIDADE: C(lMl.-RCIo V{RI:JISJA l)li 

^RTiGos 
i})','t.sTrJ.\RI(), LDIHÂS, BOTOIS, 

^RR^NJO§ 
PÂ.RÁ NOIVÀS E
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PRODUIoS DE HTGIENE PES!Í)ÀL.. COMER(:IO 

^TACA)ISTÁ 
DE PROD{JTOS DE HIOIENE, LIMPLjIA E CONSRVAÇÃO

MMCILIÂR: CO{,ÍERCIO AT'\CADI§TÀ Dti MERCAMRIAS EM GERAL. COM ITIDOIT,OIÀNCT^ DE PROrJI,IOS
ALTMENTICIOS; COÀ,íÉRCIO VAREJISTÀ DE MERCATÍ)RIAS EM GERÂI-, COM PR.DO}'M]ÂNCTA DE PROIXjTOS
AI.IMF^'TIC IOS - MINIMTR('ÂI x)S, MER( F^RIAS I' ARM^ZÊ{S, I'AI)ARTA E COMEITARIA COM PRTDO}'O!ÂNCI,A DE
REVEND^ COMERCIO VARF-ll \TA DÉ LÀTICNlos D !'RlOSi COMERCIO Y^RÀIISTÀ DE CÁRNES - AÇOUGl..lESl COMmCIO
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^UDIO 
Ê vn)EO, CoMIRCIO VÁREJIST^ DE Mo!'ELS. CoM[Rc-Io v^RÊnSTA

DE ART1GO(i DE COI-C}IOARIAI COMERCIO VAREJ1STA I)F /\RTIC,OS DE ILt]ldNAÇÂO: COT'CRCIO YARHISfÀ DE TECIDOS;
COlvÍERCIo VÀREÍ]S r^ DE ÀRTIGOS DE ARMARINHO: ColtÍnRClO VAREIISTA DE ARI I(IOS DE CAMÀ MESA F: BANHG,
COÀ,{ERCIO VÁ,REISI A DE TAPE4^RIÀ CúRTD{AS E PERSLANAS; COMEROO VAREIISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
pEss()AL E mÀ,Gs nco NÃo EspEctrlcArns ANTERTT )R\{ENTE, co§rERclo vAJrErsrA DE ARncos DE PÁpELARIÀ
mMERCIO VARF^IISTA DE BRTNQTJEDO,S E ARIIG{)S RriCrrR ÂJIVOS: COÀ,ERC]O VARÊI§TA DE COS),ÉnCOS,IRODUIOS
DÉ PERR,MÂRIA E DE HIGILNE I,I:SSOAL: CO}VIERCIo \, AREJISTA DE ARIICí)S IÉ VESTUARIO E ACE§§óRIOS; C{)Ii,GRCIO
VARBISTA DE cÁs l-teoEt],_.lr( ) Dt-rpurRóLFo (Gr p)r r.^NCHóN|rES, cÂsAs DE cHÁ DE st,cos E srM[r\REsl

EN'DERECO: RL]A PEDRO À\íERICO. \' 3í:77 tlLlÁL: RUÀ BELEIT'Í \': 2.170
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM í 888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óB|TOS E PRIVÂTIVO OE CASAMENTOS, INTERDIçOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOÁ

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Barrro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54U I Fax: (83) 3244-548é

httpJ/www.âzevedobastos not.br
E-mail: cártorio@azevedobaslos.nol.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO OE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnlerdições e
Tutelas com atribuiÉo de aulenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoâ Capital do Estado dâ Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direilo que, o documento em anexo idenlrlicado individlralmente em cada Códtgo de Aulentícaçáo Oigilal'ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, parâ gaíantir tíânsparência e segurança juridicâ de todos os alos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

-Estado da Paraíba, a Corrêgedoria Geralde Justiça editou o Provimênto CGJPB N" 003i2014, determinando a inseíção de um ódigo em todos os

-\os notoriais e rcgistíars, assim, cadâ Selo Oigital de Fisc€lizaÉo Extrajudicial contém um código único (por exeÍnplo. Selo Digital: ABC1231U
;rX2) e dessa ÍorÍna, cáda autenticaÉo processada pêla nossa Serventia pode ser confirmadâ e veaiÍicada tantâs vezes quanto Íor nêcessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereç! http://corregedoria.tjpb.ius.br/selo'digitaU

A autenticação digital do documento Íaz prova de que, na dala e hora em que ela foi realizada, a empresâ CLAUDINA COMIRAN tinha posse de
um documento com as mesmas características que ÍoÍam reproduzidas nê ópiê autenticada, sendo da empíesa CLAUDINA COMIRÁN â
responsabilídade, únicê e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado â esle Cârtório.

Esta DECLAF{AÇÃO foi emitidê em 24t09t2019 OE:32:42 (hoÍa local) através do sistema de autenlicação digital do Caíório Azevêdo Bastos, de
acoído com o Art. 1", 10' e seus §§ 1' e 2' da MP 220012001, como também, o documenlo elelíônic! aulenticado conlendo o Certilicado Digital do
titulaí do CartóÍio Azevêdo Bastos, podeíá ser solicitado diretâmen(e a empresa CLAUDINA COMIRÂN ou ao CartóÍio pelo endereço de e-mail
autenticâ@azevedobaslos.not.br

Para inÍormações mais detalhadas deste ato, acesse o site ![p_§lEUGlgital.azevedobastos.not.br e inÍorme o Código de Consulta desta
DeÇlarcção.

Código de Consulta desta Declarâção: 1293941

A consulta d€sta Declaração estará disponível em nosso site até 0910712020 'ls:{Atm (hoÍa local).

'Código de Autenticação Digital: 107640907191546240029-l a 107640907191546240029- 1 3

'Lqgislaçóê3 Mgentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal nõ 10.40612002, lúedida Provisóriâ no 220012001, Lei Fedeíal no 13.105/2015, Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadualno 10.132y2013 e Píovimento CGJ N'003/2014.

O referido é ve.dade, dou fé.

CHAVE OIGITAL

00005b1d73íd94f057Í2d69Íe6bc05b8327547885'134cd6eâbb27197084í15d5c11fbc41Íd240fe5b681e7d0d40adda2f46b9c859dfc08bgcdeb961418
d126d3b270322de41 eb1 c1181 2a83c{b237ec

EPId
l'::bl- 2úr

PÍtd.rü ô tbÊria
rôhsÉx.22oir,

https //artdigital.azevedobastos.nol br/home/comprovante/í 07640907191546240029 1t1
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. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BR.ASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE REALEZA
CARÍÔRIO DODTSTR|AUIoOR E ANEXOS T I T U L A R

ru BELÊM,2399 - CÉNTRO CIVICO vtaMo BEOTN

REÀLEZÀPR - 65770-000 1 JURATÉiITAOO
. LUIZ RICAROO BEZ

CertidÊo Negativa
Para Efeitos Civis

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de FALÊNCIA, coNcoRDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTMJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei O CONSTAR ne-

rúur-n registro em andam'nto irlli_ _ _-_._ - -. -_-CLAUDIiIÀCOMIRAN . TE
CilP.J lz,zgt.o91/000345, no período compreendrdo desde 0204/1s78, datade
insAnaçso deste cartório, até a presente data.

milHlilfimIrNtffir ut
R EAL

CAROO BEZ

:ulzo oe DIREÍTo DÀ coMARcA

REALEZÂ PARÀNÀ

clnrócto DIsrRIBulDoR
E ANEXOS

VILMO BEDIN
Oficial

R, 08 de Agosto de 2019
illl|lrilil

!,c:rê = n< !_- i-l

ágiia CCCi/0001
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIOAZEVÊOO BASTOS
FUNOADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIV.AÍIVO OE CASAMENTOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DÂ COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

httpJ/v/ww.azevedobastos.not.br
E-mail: c€rtorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcánti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiçáo de autenticâr e reconhecer fiÍmas da Coharca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, erh virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos Ílns de direilo que, o documento em anexo identificado individualmente em cÂda Código de Autenticaçáo Digilall ou nê
refêrida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislações e noímas vigentess.

DECLARO ainda que, para garantir tÍansparência e segurança juridica de todos os alos oflundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geíalde Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/20'14, determinando a inserçáo de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cáda Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (poÍ exemplo: Sêlo Digitel: A8C1231,
XrX2) e dessa íorma, cada autenücaÉo processada pela nossa Serventia pode ser clnfirmada e veriÍicada tanlas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiç€ do Estado da Paraíba, endere@ hnp://coíegedoria.tjpb.jus.br/seloiigitav y.
A autenticaçào digrtal do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresê CLAUDINA COMIRAN tinhê posse de
um documento com as mesmas característicâs que [oram repÍoduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CLAUDINA COMIRAN a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartóno.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24l[gl2'19 OE:28:4E (hora local) êtrâvés do sistema de autenticaÉo drgital do CâítóÍio Azevêdo Bastos, de
acúrdo com o Art. 10, '10o e seus §§ 1" e 2" da MP 22001200'1, como também, o documento eletíônico autentrcâdo conlendo o Certificado Digalal do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresâ CLAUDINA COMIRAN ou ao Cartório pelo endeíeço de ê-mail
autenlica@azevedobastos.not.br

Para informações ínais detalhadas deste ato, acesse o site lltp§/ê!]![gitêl.azevedobâstos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaíaçào.

Código de Consulta dêsta Declaração: '1320721

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 12i0El2020 09:26:42 (hora locâl).

'Código deÂutenticaçâo Oigltal: 107641208190920440986-'1
'Leglslaçóes Mgentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no '10.406/2002, Medida Provisóíia n" 220012001, Lei Federêl no 13.105/20'15, Lei
Estadual n" 8.72112008, Ler Estadual no 10.'132y2013 e Provimênro CGJ N'003/2014.

O refêrido é verdade, dou fé

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bco5b8327547885'134cd6eabb27'197084f15dc63Í939231508fb607a8323649f55âeb2Í46b9c859dÍc08b8cdeb961
d126d592c1 8c239bb258ea882bb8dd453gÍcd

I PíÉíü d. FI.,Ê.I.
E PIgúr lri2-@O2

ia 2a Ô lÉ - 2lOl-
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GLÃUDINA GOIüIIRÃN. IYIE
(Ílrlar- 03)

CNPJ: 17.281.091/0003-45 - I.E.: 90743135-55
Rua Belém, N."2574: - Centro, Realeza- PR - CEP.: 85.635-000

il li
ÀTACÂ.DO G' VAXE'O

mm-Pnlço

ANEXO 04

DECLARAçÃO DE TDONETDADE PREGÃO ELETRONTCO No 36/20í9

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade de Pregão Eletrônico N.o 36/2019, instaurado por este município, que não estamos impedidos de
licitar ou contratar com a AdministÍação Pública, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão da verdade,
firmamos a presente.

Realeza, 20 de setembro de 2019

[z.zsr.oei/ooo3-4íl
CLAUDINACOilNAN - IIE

RUAüLÊ'I,21IO- cExTno
g77o-ooo-RE^LÉa -PlJ

_l
0.,ttt ry.ar"1o

CLAUDINA CO IRAN . ME
CLAUDINA COMIRAN

EMPRESARIA
RG: 12111276461 - CPF: 867.278.009-44



GLÃUDINÃ GOIüIIRAN - IüIE
Flrial- 03)

CNPJ: 17.281.091i0003-45 - I.E.: 90743135-55
Rua Belém, N."2574: - Centro, Realeza- PR - CEP.: 85.635-000

11$,
ATÀGADO G' VANE'O

XINI-PNEç!

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE INEXSTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N' 36/2019

A empresa CLAUDINA COMIRAN - ME, CNPJ n.o17 .281.0911000345, com sede à Rua Belém, No.

2574 Cenlro, Realeza - PR - CEP.: 85.770-000, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçào no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Realeza, 20 de setembro de 2019

Gt.zat oel/ooo3-1íl
CLAUD'NACOIIIPAN.IIE

RUAüLÉY,21IO
cEÍrnogrt o-ood]áEÁLaz^ - Pli

}ptOru-a-
CLAUDINA CO RAN - ME

CLAUDINA MIRAN
EMPRESÁRIA

RG: 12111276461 - CPF. 867.278.00944



GLAUDINÃ GOMIRIIN. IüIE
(Jirlar- 03)

CNPJ: 17.281.091/0003-45 - l.E.: 90743135-55
Rua Betém, N."2574: - Centro, Realeza- PR - CEP.: 85.635-000 1147

AIACAI'O A VATE'O
ríxl-PRE4O

ANEXO 06

DECLARAçÂO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÂO ELETRÔNICO NO 36/2019

A empresa CLAUDINA COMIRAN - ME, CNPJ n.o17.281.09110003-45, com sede à Rua Belém, No:

2574 Cento, Realeza - PR - CEP.: 85.770-000Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal,
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a paÍtir de 14 (quatoze) anos, em
observância à Lei Federal no 9854, de 27. 10.99, que altera a Lei no 8666/93.

Realeza, 20 de setembro de 2019

|lz.zsr.oet,ooo3'4íl
CLAUDINACOIIIPAN. HE

RUAEELÊy.2170
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CLAUDINA COM N.ME
CLAUDINA C MIRAN

EMPRESÁRlA
RG: 12t11276461 - CPF: 867.278.00944



GLÃUDINÃ GOIYIIRÃN. IüIE
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CNPJ: 17.281.091/0003-45 - I.E.: 90743135-55
Rua Belém, N."25?4: - Centro, Realeza PR - CEP.: 85.635-000

11 4,9

ÂTÀCAI'O 8 YAIE'O
DTD'TPREçO

ANEXO 07

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 36/2019

A empresa CLAUDINA COMIRAN - ME, CNPJ n.o17.281.09í /0003-45, com sede à Rua Belém, No:

2574 Centro, Realeza - PR - CEP.: 85.770-000, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.( Claudina
Comiran empresaria carteira de identidade no:12111276461 CPF: 867.278.009-44, residente na Rua Barão do
Rio Branco Centro Realeza PR, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório PREGÃO
ELETRÔNICO N'36/20'19, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo mantém em seu quadro
societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
âceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento,
oc membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Realeza, 20 de setembro de 2019

\t.zst oer/ooo3-4;l
cuuDlu{c0illfÚl.v - ilE

RUAü,1ÊY,21IO
cExTRO

ptto-ooo:aetLEz^ - pLJ
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CLAUDINA COMI N-ME

CLAUDINA C IRAN
EMPRESÁRlA

RG. 12111276461 - CPF: 867.278.00944



GLÃUDINA GOIüIIRAN. ME
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CNPJ: 17.281.091i0003-45 - I.E.: 90743135-55
Rua Belém, N.'2574: - Centro, Realeza- PR - CEP.: 85.635-000 11119

ATACAI'O A VAf,E.'O
mNl.PnE4O

ANEXO 09

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

PREGÃO ELETRÔNICO NO 36/20í9

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa DINA COMIRAN - ME, CNPJ n.'í7.281.091/000345, com sede à Rua Belém,
No 2574 Centro, Realeza - PR - CEP.: 85.770-000, esta enquadrada na categoria Pequeno Porte,
bem como náo está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
^zembro de 2006.

Realeza, 20 de setembro de 2019

frt.zst oet/ooo3'4íl
cLAllDtNAcottlf, N'tAE

RUAüLêy,,2170
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' P, )

[""*".-7fiOtua,
-qW
CIhUDINA COMIRAN
EMPRESÁRIA
RG: 12111276461 - CPF: 867.278.009-44

JORGE MIGUEL PARASAIUN JUNIOR
CPF: 007.493.369-86

tR"YÊ3,';l;',*wü,gffi*
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Atestado de capacidade têcnica

Atestamos, para os detidos hns, que a empresa Claudina Comiran
inscrita no CNPJ sob o n" 17.281 .O9l/OOO3-45, estabelecida na Rua Belém,
n" 2574, bairro centro, na cidade de realeza, estado do Paraná, prestou
serviços à prefeitura municipal de realeza, CNPJ n" 76.205.673 /OOOI-4O,
estabelecida na Rtra Baráo do Rio Branco, n' 35O7, bairro centro, na cidade
de realeza, estado do PR, detém qualifrcaçáo técnica para aquisição de
mobiliário, materiais de uso duradouro, ferq-amentas, equipamentos de
inÍormática, equipÍrmentos de som e video e eletrodomésúcos.

Informamos arnda que as prestaçoes dos seruiços/ eÍrtÍega dos materiais
fornecido apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa
cumprida fielmentc com suas obrigaçÕcs, nada constando que a desabone
técnica e comercialmente, até a presente data.

Realeza 1 1 de junho de 2019

#.lx*Hrti--

1

c- \-
M 1p1O e ReaLeza

CNPJ: 76.205.673l0001-4O
Rua Barào do Rio Branco, 3507 - Centro Civico

Realeza/PR - CEP: 85.770-0O0

fcb*E6rú oÃE r
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTAOO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EM tSEE

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO OE CASAMENTOS, INÍERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baiíro dos Estêdos 58030-00, João Pessoa PB
Íel.: lA3) 3244-UU I Fax: (83) 3244-gE4

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

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍlcial do Píimeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbrtos e Privativo de Casarhentos, lnterdições e
Íutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Cêpital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc...

DECLARÂ para os devidos fins de direito que, o documenlo em anexo identificado individualmehte eín cada Código de Autenticaçáo Digital'ou na
referida sequência, Íoi autsnticados de acoÍdo com as Legislaçôes e noímas vigentesr.

DECLARO ainda que, para garanür transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos rêspectivos serviços de Notas e Rêgislros do
Estado da Paraiba, a Conegedoria Geralde Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserção de um cód€o em todo" os
atos notoriais e rêgistrais, assim, c€da Selo Digital de FiscalizaÉo Extrajudrcial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABCI_ ,-
X1XZ) e dessa Íorma, cada autentic€ção processada pela nossâ Serveniia pode ser confirmada e veriÍicadâ tantas vezes quênto Íor necess:Í-rio
atrâvés do sile do Tribunal de Justiça do Eslado da Paraibê, endêreço htlp://conegedoria.tjpb.lus.br/selodigitaU

A autenticaÉo digital do documento íaz prova de que, na dala e hora em que ela íoi realizada, a empresa CLÁIJD|NA COMIRAN tinhê posse de
um documento com as mesmas caracterísücas que foram reproduzidas nê cópia autentrcâda, sendo da empÍesa CLAUDINA COMIRÁN a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresenlado a esle Cartório.

Esta DECLARAÇÃO íoi emiúda em 2iUO9/2019 O6:42:4E (hora local) akavés do sislema de autenticâÇão digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo clm o Aí. 1", í0"eseus §§ 1o e 2o daMP 220012001, como também, o documento elelrônico aulenlrcado contêndo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitâdo dirêtamente a empresa CLAI DINA COMIRAN ou ao Cartóíio pelo endereço de e-mail
autenticá@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site [!!pj!&!.j!!gital azevedobastos.not bÍ e iníorme o Código de Consulta desta
Declataçào.

Código dê Consultâ desta Declarâção: l3'13637

A consulla desta OeclaÍação estará dasponível em nosso site até 01/08/2020 17:28:39 (hoÍa local).

'Código de Âutenticação Oigital: 107640108'191728180938-'l

'Lêgislaçôes Mgentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n' í0.406/2002, Medida Provisória n6 22001200l, Lei FedeÍal n" 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Ler Estadual no 10.132y2013 e PÍovimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

ó zrr

00005b1d734fd94m57í2d69fe6bc{5b8327547885134cd6eabb27197084f15dc63f939231508íb607a8323M9Í55aebã46b9c859díc{8bEcdeb961418
d'1 26d7sca667c1 03561 b98696bffod335e2bd

Müd.FÍlôli.
r-4a ftE,úi lr.2.D2.

IGPId
:áÉ:s

httpsr/autdigital.az€vedobastos.hot.br/home/comprovante/107&0108191728 í 80938 111
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Atestado de capacidade técnica

Atestamos, para os devidr-rs lins, que a cmpresái Claudina Comrrarn
inscrira no CNPJ sob o nu 17.281.0t11/0003-45. estabelecida na Rua Belém,
n" 2574, bairro Lcntro, nz] crdadc de realcza, cstaclo do Paralá, presrou
sen,iços ii plefeitr"rra munrcipal rlc realezzr. CNP.J n' 76.205.673/O001-.+0,
estabelecida na RLra Bzrrào do Rio []r:rnco, n" 3507, bâirro centro, na ciclarie
de realeza. estad(, do PR detÉm qualificaÇáo tecnica para aquisiçiio cle
mobiliá,rio, mater iais cle lrso duradouro, Í'erramentas, equipamertos tle
informáticzr, equipírmentos de som c rideo e eletrodomcsticos.

lnformamor arnda que âs prcstaÇóes dos sen,içosf cn trr:ga dos ürâtcliars
fomecido aprescrrraram bom clcscmpenho opcracional. tenclo a crnpr(rsái
cumpncla fiehneni.,- com suas ul;ngaÇoes, nada constando qLre a dcsabone
técnica e comercir'1l menle. até a pres('nte data.

Realeza I I rle junho de 2O l(.)

ffi{"#h,
(,.( 

- 
!

Realcza
C NP.I: 76 205.673l00o1 40

Ru.r Barào do Rio Br;rnco. 3507 Ccntro Civico
RczrlezalPlt - CI!P; 85.770 000

a'
(, . ---r I-j - u,.,,-,i$ ip,n h"

+rr CÂRTORIO=,.'!G azEvÉog§A$ff ' T,",f S#fr3'**il!'i.h.;:i),:1;iÍ' :;

Aulenticação Dlgital
ryi!?ub4'@ó,bÉ

;l
Cód. Âúênrkaçáo: 10?6,tl}10819í724.|a0220-l : Dâta: 0í/0E/2019'17:2E

sáb Dbní dc FEâlaeção Ti@ Nomd c: AÍw33r2oA4Ll, i:,*g
valo{ Íorat óo Ào R!4,42
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IESTIIDO DE CAPACI I)ADE'[ECN|C.A

Atcstamos para os deridos [ins. que a empresa claudina comirtur MI]. inscrita no cNI)J
l7 281 091/0003-.1-r. cstabclecida na Rua llelem. 257;1. (_enlro no Municipio de
Realeza. Hstado do l)araná, realizou a entrega no setor de Àssisrência social rlo
Munícipio de Realez,r estabelecido na cidade dc Realc:za, na rua Barào do Rio Bmrrco.
J507. bairro (lcntro.

Dos Produtos enl regucs

lvtubi Iiário: carma, anrririos.

Eletrodomésticos: maquina de lavar roupa. batcdcira. liquidilicador e Refiigeradrtrcs

Ar condicionado.

Informamos ainda qu.' a-s. prestações clos scrviços/cnlrcga das nrercadorias forarnr corrr

bom desempenho opcracional e de boa qualidadc, cunrprindo com todos as obrigaçÕcs c

condições do edital.

Realeza, l5 dejunho ile 2019

Fundo Municipio de ,\ istencia Social de Realez-a

cNPJ l6 IJ50 l8l/0U)l_32
Rosana Socovoskl da Gams

S€crotória de
Assistência Social
port no S 1Sg/17

íE cÂRloRro^zEvÊDo BAsros "

Autênticação Digltal
li+nÚgrrÚ.,ú4}n

cád. Aur.nücâcáo: í07fa0108191728'lE0938í: Drt | 0110512019 17i2

Sêb Oigiral d6 Fis.alizsÉo IDo no,mâr C AlW331186OFO
valor Íotd Írô Ato Rla42

83
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CARTA PROPOSTA OE FORNECIMENTO

Ao MunicÍpio_ de Nova S-anta Bárbara Prezados Senhores,
Ref.: PREGAO ELETRONICO N'36/2019

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do ltem abaixo discriminados, conforme Anexo
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo
Valor

Unitário
Proposto R$

Valor Total
Proposto R$

01

Armário de aço - chapa 26
4 prateleiras reguláveis
para suportar ate 50kg;
deverá conter 3
dobradiças em cada porta;
sapatas plásticas
niveladoras; fechadura
conjugada à maçaneta
cromada com fechamento
em sistema de varão;
pintura eletrostática na cor
cinza; Dimensôes: AxLxP
1,98x90x40 Cm.

Und í0 SA / PA-90 R$ 443,98 R$ 4.439,80

TOTAL DO PRODUTO I R$ 4./89,80

05

Proposta: R$ 4.439,80 (Quatro Mil, quatrocentos e trinte e nove Reais,

NOME DA EMPRESA: Aí0 Distribuidora de Móveis Ltda
CNPJ No í5.556.607/0001-52 e |NSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.595.759-77
REPRESENTANTE e CARGO: Fabio Albino Vivian - Proprietário
CARTEIRA DE IDENTIDADE No 6.425.í36{ e CPF: 030.307.809-22
ENDEREÇO: Av. Antônio Saad, 2734-4, Boa Vista, 84-073-í70 - Ponta Grossa - PR
TELEFONE: (42) 3087{040

-.PANCO: S|CRED| 748 - AGÊNC|A: 0730 e No. DA CONTA BANCÁRA: 072124
e-mails: fabio@a'l 0distribuidora.com.bt luciano@a'l 0distribuidora.com.br

2. CONDIÇÔES GERAIS 2.í. A proponente declara conhecer os termos do instrumento
convocatório que rege a presente licitação.
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

2.2 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.

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019.

)U,
Fabio Albino Vivian

RG: 6.425. 136-8

CPF: 030.307.809-02

-í

.lffi:Ê}s.ffi.MI

Avenida Antônio Saad, 2734-A, Boa Vista, 84-073-í 70 - Ponta Grossa - PR - (42) 3087-0040



1'ál:
ÀTO DISTRIBUIDORÀ DE MÓVEIS LTDÀ. ME

CNPJ: 15.556.601/0001-52
Terceira Alteração Contratual

FABIO ALBINO VMAN, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universôl de bens,
nascido em f1106/1980, empresário, residente e domiciliado à Rua Rosâ Domingos Franco, 24,
lardim Carvalho, CEP 84016-240 em Ponta Grossa - PR, portador do RG 6.425,136-8 SSp/pR
e CPF 030.307.809-02, LUCAS VMAN, brasileiro, solteiro, menor púbere, nascido em
30/09/1998, estudante, residente e domiciliado à Rua Rosa Domingos Franco, 24, Jardim
Carvalho, CEP 84016-240, em Ponta Grossa - PR, portador do RG 12.804.088-9 SSp/pR e CpF
102.406.609-60, neste ato assistido por seu Pai St.o FABIO ALBINO VMAN, já qualificado,
únicos sócios da empresa que gira sob o nome empresarial de A1O DISTRIBUIDORÂ DE
l.lOVEÍS LTDA - llE, com sede e foro à Rua João Haddad, 470, Contorno, CEP 84052-463, em
Ponta GÍossa - PR, devidamente registrada na IUNTA COMERCIAL DO PARANÁ sob o número
41207342630, por despacho em sessão de LLlOSlzOlz e C.N.P.J. 15.556.60 r/0001-52,
resolvem alterar o citado instrumento conforme cláusulas s€guintes:

C!áusuta Prlmelra: ALTERÂçÃO DE ENDEREÇO: O endereço empresarial passa para a
Rua Antonio Saad, 2734 A, Boa Vlsta, CEP 84073-170 em Ponta Grossô - PR.

Clausula Segunda: DA CONSOLIDAçÃO DO CO TRATO: À vlsta da modlflcação
ora arustada, consollda-se o contrato social, com a segulnte redação:

AlO DISTRIBUIDORA DE HÓVETS LTDA - ME
CNPJ: 15.556.601/000r-52

Contrato Soclal Consolldado

FABIO ALBIHO VMAN, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens,
nascido em :.1106lL98o, empresário, residente e domiciliado à Rua Rosa Domingos Franco, 24,
Jardim Cârvalho, CEP 84015-240 em Ponta Grossa - PR, portador do RG 6.425,136-8 SSP/PR
e CPF 030.307,809-02, LUCAS VIVIAN, brasileiro, solteiro, menor púbere, nascido em
30/09/1998, estudante, residente e domiciliado à Rua Rosa Domingos Franco, 24, lardim
Carvalho, CEP 84016-240, em Ponta Grossa - PR, portador do RG 12.804.088-9 SSP/PR e CPF

102.406.609-60, neste ato assistido por seu Pai Sr.o FABIO ALBINO WVIAN, já qualificado,
únicos sócios da empresa que gira sob o nome empresarlal de A1O DISTRIBUIDoRA DE
MóVEIS LTDA - i,lE, com sede e foro à Rua Antonio Saad, 2734 A, Boa vista, CEP 84073-770
em Ponta Grossa - PR, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO PARANA sob o
número 41207342630, por despàcho em sessão de lll0'l20l2 e C.N.P.J. r5.556.60f/0001-
52, resolvem consolidar o citado instrumento conforme cláusulas seguantes:

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de A7O
aISTRIBUIDORA DE ,lróvEIS LTDA - ME, com sede e foro à Rua Antonio Saad. 2734 A, Boa
Vista, CEP 84073-170 em Ponta Grossa - PR.

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objeto social comércio de artigos e acessóraos
esportivos, artigos e acessórios de vestuário, artigos de papelaria, artigos Para presentes,
brinquedos, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de armarinhos,
eletroeletrônicos, artigos de escritóío, móveis de madeira e aço, gondolas, balcões
refrlgerados, cofres, utensílios domésticos, ferramentas, eletrodomésticos, calçados e peças
para veículos automotores,

Cláusula ferceira! O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminad oeo t
àinicio das atividades foi em |UOS|2O7Z.

,rt lÍ!Â coraERcrÀ! Do EsrÀt o m PÀaÀNÁ - SEDE

CERITFICO O REGIS?RO EH LOIIO/2016 08:31 SoB N' 20165041030
PRmOCOT,O: 165OalO3O DE 08/09/2016. óDt@ DE VARTETCÀç1O:
116020E?626. NlÀE: a1207312630.
À10 DrsrRrEurDoiBÀ oe úvErs !mÀ - xE

Liàe!çad BôguÊ
SECREAÀÀIÀ.GERÀ!

cuRrtrBÀ, t0 /10/2016
ytg. e4!ês!facj.L PE.9ôv. br

À wâticlàdê destê dôcrtD nro, sê i-op!e6.o, fica sujeito à coEprôvâçào dê suâ autêDticidÀdê nos rêlPectivos Portái!
InfoEDândo leus rêsPêctivos códiqoâ dê v.Eificação



ÀTO DISTRIBUIDORÀ DE MÓVEIS LTDÀ. TVTE

CNPJ : 15.s56.60U OOOL-S2

Terceira Alteração Contratual

o/o CTPÍTALQUOTASSóctos
99 R$ 49.850,0049.850Fabio Albino vivlan
1 R$ 150,00150Lucas Vlvian

Cláusula Quartai CAPrTAL SoCIAL: O capltal social da soci

e integÍalizado, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido
mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,

edade, totalmente subsqrito
s em 50.000,00 (cinquenta
assim distribuído enlre os

socios.

Parágrafo Jco; O modo de integralização das quotas sociais é realizado à vista, de forma
simultânea por ambos os sócios e realizado em moeda corrente deste país, observado o
disposto no artlgo 1.004 e seguintes da Lei 10406/2002.

Cláusula Quinta: A responsabilldade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas,
mas todos respondem solidarlamente pela integralização do capltal social, conforme preceitua
o artioo 1.052 da Lei 10406/2002.
Paráirafo Únlcot Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais,
conforme estabelece o Artigo lO54 clc o Artigo 997, VIII, do Código Civil - Lel no

ro.406l2oo2.

Ctáusula Sexta; A sociedade podeÍá abrir filiais no país e no exterior e a transferência
ou cessão de quotas, a qualquer título, deverá sempre respeitar a mesma proporção do
número de quotas pertencentes a cada sócio na data da ocorrência.
ParágraÍo Prlmelro: Os sócios têm o direito de preferência entre si, na aquislção das quotas
soclais em relação a tercelros estranhos à sociedade.
Parágrafo Segundo: O terceiro estranho à Sociedade poderá ingressar se observado o direito
de preferêncla dos demais sóclos e alnda, se adquirlr também as quotas sociais de outros
sócios que eventualmente não concordem com o seu ingresso e não possuam meios para
adqu lrlr as quotas ofertadas.

Cláusula Sétima: Caso algum sóclo tenha suas quotas sociais penhoradas e não
promova a baíxa da constrição dentro de 90 (noventa) dias, os demais úcios poderão adquiri-
las na proporção de suas partlcipações societárias, pelo preço da avaliação apontado na
constrição judlclal, mediante depósito em favor do juízo em que se processar a execução.
Parágrafo Únlco: Caso o sócio retirante em rázão desta cláusula se recuse a assinar a
respectiva alteração de contrato, o comprovante do depósito do valor das quotas em favor do
juízo da execução, âcompanhado de comprovação da penhora das quotas, servirá para
fundamentar a alteração contratual junto ao Registro Público das Empresas.

Ctáusule OEava: A administração da Sociedade compete ao sócio quotista Faáio
Atblno Vivian, já qualiflcado, cabendo-lhe todos os poderes necessários para individualmente
administrar os negócios sociais com a cláusula "ad negotia", observado o disposto neste
instrumento, podendo ainda representar a Sociedade judicial ou extrôjudicialmente. neste caso
com a cláusula "ad judicia et extra", bem como praticar todo e qualquer ato de administração
no lnteresse da Socledade.
PetágreÍo P mêlro: Todos os documentos que criem obrigaçóes para a Sociedade,
diferentes da atividade mercantil definida no objeto social, ou desonerem terceiros der''
obrigações de qualquer valor para com a Sociedêde deveÍão, sob pena de não produzire
efeitos contra ô mesma, ser assinado pelo administrador, ou dele se obtenha por escrit

Á
À

o
anuencta,
Parágrafo segundo: É vedado ao sócio (administrâdor) obrigar a sociedade em negócios
estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou

JUrtaÂ cot{ERcrÂrt Do EsaÀDo Do pÀr!ÀNÁ - SEDE

cERtIFIco o REGISTRO sr Lg/L0/20t6 08:31 soB N' 2016s041030
PRqIOCOLO: 1650t1030 DE O8/O9/2OL6. CóDrGO DE VERTETCàçÁO:
LL6O2OB1626. NIRE: a12073{2630.
À10 DrsrRraurDoRÀ DE !óvErs LrDÀ - ttErx.{Ia co,rfrcAl

oo P^.t^N,/( rilrêltrd Bogus
SECREIÀR!À-GEB,ÀÍ.

qgRITIBÀ. I0l10/2016
ffi. ery!6sr!Àcil, . p!. gov.b!

À vàIialâde desto cloc'roênto, sê iprosso, ficr !üJ€ito à coçrov.ção d. sur rutênticidade no! rêEpêctivos portâis
Infôrúãndo Êc§. rêspêcrivor códigos dê vÊlificação
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ÀTO DISTRIBLIIDORÀ DE MÓVEIS LTDÀ - ME
CNPI: 15.555.601/000r-52

Terceira Alteração Contratual
conceder em seu nome avais, fianças ou outras garantias que não seja necessária a
consecução do objeto soclal, ou ainda alienação de seus bens móveis, imóveis e
equipamentos, sem a anuência de todos os sócios-administradores.
Parágrafo Tercelto: Fica aberta a possibilidade de a qualquer momento os sócios admitirem
um administrador estranho ao contrato social para administrar a sociedade.

Cláusula Nona: O administrador da sociedade declara-se nesta ocasião desimpedido
de exercer a admlnistração nos termos da legislação aplicável, não estando incurso em pena
que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevarlcaÉo, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima: Côda quota dará direito a um voto nas deliberações sociais, as quais
serão tomadas sempre por maioria de votos, podendo o instrumento correspondênte ser
assinado apenas pelos sócios que juntos reúnam a maior parte do capital social da Sociedade,
inclusive no que se refere às deliberações sobre exclusão de sócio da Sociedade.

Cláusula Décima - Primeira: As deliberações dos sócios ocorrerão a qualquer tempo,
através de manifestação escrita que assim poderá constituir-se diretamente em alteração do
contrato social se unânime a decisão, caso contrário, será obrlgatórla a realização de no
mínimo uma reunião anual observado em especial os artlgos 1,071 e 1.078 dô Lei
to.40612ooz.
Parágrafo Prlmeiro: Será admitida a convocação dos sócios para reunião ou se for o caso,
assembleia, por qualquer meio que possa produzir comprovação, respeitado o prazo de
antecedência mínima de 08 (oito) dias.
Parágnlo Segundo: A convocação para a reunião, seja qual for o seu melo, conterá no
mínimo, a data, local e hora da realização da reunlão, bem como a ordem do dia.
Parágrafo lerceiro: Será utlllzado o critério geral de 2/3 dos votos para decisões societárias,
mas na omissão deste contrato, será observado o quórum mínimo legal estabelecido no artigo
1.076 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Décima - Segunda: A transformação da Sociedade em uma Sociedade
Anônima também poderá ser delibemda pelos sócios que juntos reúnam 'Á do caPitôl social da
Sociedade.

C!áusula Déclma - Terceira: Será observado o disposto no art. 1.033 da Lei

fO4O6t2oO2 quanto a liquidação da sociedade e ainda, poderá ser iniciada a liquidaÉo se:
a) Por dois exercícios consecutivos ô sociedade obtiver resultados negativos;

b) Por razões econômicas ou técnicas se tornar inviável a consecução do objeto social;
Parágrafo Úntcot Será liquidante o sócio lltular da maioria do caPital social, ou o sócio
remanescente, independente da fiscallzação pelos demais sócios, sendo que os haveres da
Sociedade empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será
rateado entre os sócios na proporção da participação resPectiva no capital social.

í í iê

Cláusula Décima - Quatta: A retirada, morte ou incaPacidade de qualquer dos sÓ

não acarretará a dissoluÇo da Sociedade, podendo o autor da herança ser substituído
seus herdeiros ou representante legal em até 180 (cento e oitenta dias).
Parágrafo Único: Pela não observância do prazo acima, na impossibilidade ou mesmo
renúncia do diÍeito do ingresso de herdeiro na sociedade, os haveres do sócio retirante,

Jt,MÀ COlERCIA! Do ESA-IDO Do PÀRÀNÁ - SBDE
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ÀTO DtrSTRIBUIDORÀ DE MÓVEIS I-TDÀ. ME
CNPJ : 15.556.601/0001-52

Tercelra Alteração Contratual
falecido ou lncapacitado serão pagos a seus sucessores, ou a quem de direito, com base em
balanço especial da Sociedade levantado para esse Rm, que deverá ser realizado dentro do
exercÍclo anual em que ocorrer o fato, sendo o valor apurado, pago em parcelas que poderão
ser anuais ou mensais, desde que não excedam a 2 (dois) anos, porém condicionado sempre à

exlstêncla de resultados positivos (lucro), uma vez que não pode a situação de sucessão em si,
inviabillzar a continuidade do negócio.

Cláusula Déclma - Qulnte: Será admitida a exclusão de sócio minoritário em caso de
justa causa comprovada através de atos que acarretem prejuizo ou mesmo concorrência
negocial para com a própria Sociedade, caso em que será observado o procedimento disposto
no parágrafo único da cláusula anterior para apuração de haveres,

Cláusula Décima - Sexta.' O exercíclo social começará em 10 de janeiro e terminará
em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações
financelras previstas em lei e os lucros apurados terão a destinação deteÍminada pelos sócios
neste contrato ou por dellberação oportuna e os eventuais p§uízos, serão acumulados para
compensação em exercícios futuros, considerando que todos os sócios particlpam nos lucros e
nas perdas da sociedade.
Parágrafo ÚnÍco.' Retlradas extraordinárias a título de adiantamento deverâo ser previamente
autorizadas através de reunião dos sócios e por decisão unânime.

Cláusula Déclma - Sétlma: Havendo lucro ao final do exercício, este será distribuído
entre os sócios em divisão proporcional ou não ao capital social investido.
Parágrafo Uar'co.' Excepcionalmente, a Sociedade por deliberação unânime dos sócios, poderá
tambem Ievantar balanços semestrais, intercalares ou mensais e com base nos mesmos,
distribuir lucros.

Cláusula Déclma - Oltava: Pelos serviços que prestarem a sociedade, os
administradores poderão receber a título de remuneração "pró - labore", quantia mensal a ser
fixada, mas até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do Imposto de Renda, a
qual será levada à conta de despesas gerais.

Cláusula Déclma - Nona: A sociedade opta pela regência supletiva pela Lei das
Sociedades Anônimas para a solução das omissões contratuais.

Cláusula Vlgêslma, Para eventual proposltura de qualquer ação ou procedimento
entre os sócios ou deles contra a sociedade, ficou eleito o foro da cidade de PONTA GROSSA -
PR, com renúncia expressa de qualquer outro por mals privilegiado que seja, ainda que venha
ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos quotistas.

L
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ÀTO DHS]IRIBUIDORÀ DE MÓVEIS LTDÀ - ME
CNPJ : 15.556.601/0001-52

Terceira Alteração Contratual

E por estarem asslm justas e contratadas, as partes rubricam e assinam o presente
instrumento em uma via de igual forma e teor.

Ponta Grossa - PR, 30 de Agosto de 2016.

,&1;,;.t l.*-r r.,.^.-
Fabio Albino Vivian Assistido: Lucas Vivian

4[wo úú,b)
Assistente: Fabio Albino Vivian
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receita Federal do BÍasil
PÍocuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional

1
).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÂOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: 410 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 15.556.601/0001 -52

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrevêr quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acimâ identificado que vierem a ser apuradas, é certifcado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriÇões em Dívida Ativa da União (DAU) lunto à
Procurâdoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente ÍedeÍativo, paÍa
todos os órgãos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais pÍevistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 1í da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://íb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão itida gratufimente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1Ol2O'14
7:'16:44 do dia 30/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida a 26t11t2019
Código controle da rtidão: E242.9E87.9F8D.7889
Qualquer rao menda invalidará este documento

Emitida s1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

,,! ln
- I .r'+

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 020004899-73

Certidão íornecida para o CNPJi MF: 15.556.60í/0001
Nome: A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos quê, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da F azenda, 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
natuÍeza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27t09t2019 - rnecimento Gratuito

A autenticidade desta deverá ser confirmada via lntemet
www.fâzenda.or.gov.br

Etun(to lia hend Piílicâ (§O5rN19 1715!3)

\\^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSS
PROCURADORIA GERÂL DO MUNICÍPIO
cADAsrRo uNtco »a uÍvma ATwA MUNICIpAL

Certidão Negativa de Débitos

Certidão N': 80675 / 2019

Código de Autenticidade: C042D754403F298291 A1EA06F076B0B4

IDENTIFICAÇAO CONTRIBUINTE

CGCM:219417
CNPJ/CPF: I 5.556.601/0001-52

\ome: A IO DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO SAAD, 2663
Bairro: BOA VISTA
Complemento:

Municínio: PONTA GROSSA / PR CEP: 84073 I70

TDENTIFICAÇAO REQUERENTE

Nome: A l0 Distribuidora de Móveis

Finalidade: SIMPLES vERIFICACÀO

PROTOCOLO: /

alúsculas e

60 (SESSENTA) DI.A.S A

PROCURADORJA GERAL DO MIJNICÍPIO
CADASTRO ÚVTCO UA DíVIDA ATIVA MUNICIPÀL

Certifrcamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte
global acima identificado, NÃO CONSTAM DEBITOS em aberto referente aos

cadastros imobiliários e mobiliários.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar

débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA. 25 de setembro de 2019

ÀTENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET.
Para verificar a AuTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.ponlagro§sa.pr.goY.br e

utilize a opçào AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código dc autenticidade informado acima

(diferencia sculas)

ESTE DOCUMENTO TEM A VALTDADE ONTAR DA DATA DE SUA EMISSÀO



1210912019 Consulta Regularidade do EmpÍegadoÍ

: tr?1

Voitar lmprimir

G,,IXA
cArxÀ ECoNôMrcA FEoERAL

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 15.556.601/OOO1-s2

Razão socialâ 10 DISTRIBUIDoRA DE MovEIs LTDA ME

Endereço: R ANToNIo SAAD 2663 / BOA vIsTA / PoNTA GRoSSA / PR,/ 84073-170

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

Validade:04/09/2019 a 03/7O|ZOI9

CeÉificação Número: 0190904 627 65A56274

Informação obtida em 12/09/2019 15:12:11

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

hltps://consulta-crí.cáixa.gov.br/consultacrf/pages/consultâEmpregadorjsf 111



SITUAÇÁO

ATIVA

MOTTVO |TU^ÇÁO CAOÁSÍRÀL

t REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TÍ] U.o Oo ESTABFI FcIMFNIo I\IoME OF FA{TASIA)

ME

cóorGo € oEscRrÇÀo DAÀTtvroaoE EcoNôutca PRlNctPÀL

46.65{{0 - ComéÍcio atecadisle de máquinas e equipamentos paía uso comêrciál; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÁo oAS AÍIVIDAoÊS ECÔNÔMIGAS SÊCIJNoÁRIAS
,l6.il9-{-{X - Comércio atacádista de móveis e arligos dê colchoaria
,í6.694-99 - Comércio alâcâdi3tâ de outras máquinas e equipamenlos não espêcificâdos antêriormênte; pârtês ê peças
,16.49{.99 - Comércio atâcádistá de outros equiparnentos ê anigos de u3o pêssoál e doméstico não êspecilScâdos
anteaiorrnênte
46.72-9{0 - ComéÍcio alacadista de Íeragens e fêramenta§
46,42-7{í 'Comé.cio atecádista de aÍigos do vestuá.io e acessórios, excelo pÍofissionais ê de segurançe
,í6.474{1 - Comércio atacádista de artigos de esc.itório e de papelariâ
,í6.514{2 . Comércio atacâdista dê suprimênlos pâra inÍormáticá
,15.30-7{l - Comércio poÍ etâcado dê pêçes e acêssóÍios novos para veículos automotorês

cóDrco E oEscRrÇÃo oÀ NÀTUREzÀ JURlolcÁ
206-2 - Sociedade Empresária Limitâdâ

R ANÍONIO SAAO
NÚMERO

2731Á
COMPLEMENTO

cÊP

84.073.170
BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA
o

PONTA GROSSA PR

ENOEREÇO ELEÍRÓNICO
FABIOVIVIAN@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(,r2) 30E74040

ENTE FEOER^In/O RESPONSÁVEL (EFR)

oÀÍ^ oa srÍuaçÁo cÁDAsÍRÀL
1110512012

stTrJ^ÇÃo ESPEcTAL DATA DA SITUAÇÀO ESPECIAL

MERO DÉ TNSCRTÇÀO

í 5.556.60í/0001-52
I/lATRIZ

CoMPROVANTE OE TNSCRtçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRÂL

'11to5t2012

A,IO OISTRIBUIDORÁ DE MOVEIS LTDA

13108t2019 Comprovanle de lnscnÉo e de SrtuaÉo Câdêstrâl

Aprovado pela lnstruÇáo Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 13/08/20í9 às 10:49: tg (data e horâ de Brasília).

1 1i,

Página: í /1

https / / vw.rec€ita.íazenda gov.br/pessoâluridicá/cnpj/cnpjreva/Cnpjrevâ-Comprovante-asp 1t1
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DEBITOS

Nome: 410 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

-.... (MÀTRIZ E FILIAIS )

Certidão
Expedlção
Validade:
de sua ex

ISTAS

CNPJ: 15.556. 601/0001-52
n":173317326/2019

30/A5/2019v às 17:15:38
25/17/2079
dição.

Certifica-se que À10 DISTRIBUIDORÀ DE MOVEIS LTDÀ
(MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no

15.556.601/0001-52, NÃo CONSTÀ do Banco Naciona.I de Devedores
Trabalhistas.
Certidào emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIução Administrativa no 1410/2OIl do Trj-bunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011,
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão côndiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superj-or do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) ,

Certidão emrtida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identiflcaÇão das pessoas naturais e ;uridicas
inadimplentes perantê a JustlÇa do Trabafho quanto às obrrgaÇÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada êm julgado ou em

acordos judiciais trabafhlstas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorá rio s, a custas, a

emolumentos ou a recol-himentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execuçào de acordos firmados perante o Ministério Públ-ico do
Trabalho ou Comissão de Concl.IiaÇão Prévla.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

. -i ,l.s::.-Íi: r:..i::r :_ . t,.... r



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÁO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsTEMA TNTEGRAoO OE AUTOMAÇÂO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

t-l..' t

CERTIDÀO SIMPLIFICADA Páoina: OOt/ OOl
Cêrtiíicamos que as inÍormações abôlxo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerciâl e são vigentes
ha data da sua êxpêdição.
Nome Empresârial
AÍO OISTRIBUIOORA OE MóVEIS LTDA. ME

NaTureza JuÍídlca: sogEDADE EMPBESÁRIA LIMITADA

Númêro de ldentilicaÉo do Rêgistro de
EmpÍesas - NIRE (Sêdê)

41 2 0?342634

' Dala de Arqulvamento do
Ato Conslitutivo

11t0512012

Oata de lnício
dê Atlvidadê

11t0512012

CNPJ

1 5.556.601 /000í -52

Ende,êço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cldadê, UF, CEP)
RUA ANTONIO SAÂD, ?7344 BOA vlSÍA POI{ÍA GHOSSA PR, 8ir.073-í70

Obieto Social
COMÉRCIO OE ANNGOS E ACESSÓRIOS ESPORNVOS, AFTIGOS E ACESSOBIOS DO VESTUARIO, ARTIGOS DE
PAPELAFIÀ ARTIGOS PANA PRESENTES, BRINOUEOOS, EOUIPAÀIEITOS E SUPRIMÉNTOS OE INFORMANCA
ARTIGOS OE AFMARINHOS, ELETROELETRONICOS, AFTIGOS DE ESCRTTÓRIo, MOVEIS DE MADEIRAS E AÇO,
GONOOLÁS, BALCÕES REFRIGERADOS, COFBES, UTENSILIOS DOMESTICOS, FERRA'IENTAS, ELETROOOUÉSTICOS,
CALçADOS E PEÇAS PAAA VEICULOS ÂUTOMOTORES.

Capital: R$ 50.000,00
(CINOUENTA MIL REAS) E

l, PÍesÍr
uono

ilei ns i23l2006)

Microomp,esa

Prazo de Duração

lndelerminado

NomdCPF ou CI{PJ

FÂBIO ALBIT{O VIVIAN

o30.307.ms{2
LUCAS VIVIAN

1 02.406.609-61)

FÂBIO ALBINO VIVIAN

030.307.809-02

Paíicipacáo no câoital{RS) EsrÉcio de Sócio 
^dmlniíredoÍ

49.&5O,m SOCIO AdministÍâdoÍ

r50,m soclo

0.m PAUREPRESEl{TÂr Admlnislraclor

Capital lntegralizado: Rl
(CINOUENTA MIL REAS)

í,.000,(x)

Sóciosi/Parlicipaçâo no Capitali Êspéclo dê $clo/Âdministrador/Término do

Último Arquivamento

Data: to/'lo/20í6 Númcro: 2016í)41030

Ato: ALTERAÇÃO

Evênto (s): ALTERACAO DE OADOS (EXCETO NOME EMPRESÂÂIAL)

CURITIBA - PÊ, 27 de junho dê 201

(,

Tàmino do
uândalo

xxxxxxxxxx

LEANDBO MABCOS BAYSEL BISCAIA
SECREÍARIO GEBAL

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Situaçáo
RÊGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DocuÍnenlo Assinado oEÍralmente 271062019
Junra Comêroal do Pe6ná
CNPJ:77.968 170/0001'99

voce deve inslalaro c€rtÍicádo da JLICEPÂR
www Junl,acomeÍcial pÍ gov brlceÍtifcádo

rs/i59273,8

Para vêÍifcâí a autenBcidade acesse www.iuntecomeÍcral pÍ gov bÍ

e rnÍorme o númeío 193592738 ne Consulta de ,Autênticidade

Co.§rla disponivel For 30 drA ü;*:ffi"***.



REPUBLIOA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÂNÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA

neste cartório, veriÍiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamen to tra:

A1O DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA M E

CNPJ 15.556.601/0001-52, no pe o compreendido entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.

ií
t-L

oFtcro otsTRrBUtDoR

.Rua Leopoldo Guimaràes da Cunha, 590 - Oficrnas

PONTA GROSSÂ"/PR . 840353íO

ÍITULAR
ROSANA WAGNER

JURAiTENTAOOS
RICARDO WAGNER NETO

NATHALIÂ LAIS WAGNER EMILIO

Certidão Negativa
Certifico, a pe_dido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de dishibuiçáo de Ações-de FALÊNCIA, CoNCoRDATA, RECUPERAÇÃOJUDI-
CIAL e HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda

tffitililil
PONTA

ffiil
R

,li. i(iü P.i

iil;,.,c PCft

Di'Á

illfltHtm|lilll
to de 20í 9, 17:06:04

, C üN-iAD0R, PAF\TlC0 R'

iIiC0, rVrLlA00R iUüCIAL
TÀGRüSSr 'Êírio cio Puutá

0SArr.EÂ6íÉR O
:l Ar :i 

^Li 
A L At} wtilqç-R Et Ln
J Ij RÀMEÍÍAOA

RiCAk00 WÁGírR,rã0
I'JÊAtÀEIT^ir()

. barfo

/,rtr. trd!i.!n.
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EQUtPAiTEt{ÍO5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa 410 DISTRIBUIDORA DE MóVEIS,

inscrita no CNPJ sob o ne 15.556.5011OOOL-52, estabelecida na Av. Antonio Saad,2734-

A, bairro: Boa Vista, na cidade de Ponta Grossa, Estado Paraná, prestou serviços à

CENTER 1000 EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAI ITDA, CNPJ sob o ne

31.t72.43llOOO1-69, estabelecida na Av. Carlos Cavalcanü, f757, bairro: Uvaranas, na

cidade de Ponta Grossa, Estado Paraná, detém qualificação técnica para fornecimento

ESTANTE DE AçO COM 06 PRATETEIRAS.

Registramos que a empresa entregou produto ESTANTE DE AçO COM 06 PRATELEIRAS,

modelo EM5-300/26, quantidade: 150 unidades.

lnformamos ainda que a entrega do material acima referido apresentou bom

desempenho operecional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações,

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

Ponta Grossa, 17 de julho 2019

$r-^ ol
U Í\r,{4,v1

Lucas Vivian
CPF ne 102.406.609-60

CENTERlOOO EqUIPAMENTOS
(43) 302s-1002

www.centerl(X)oequipamentos,com. br
Av. General Carlos Cavalcanti , U57 - Sala 1- Uvaranas

ü
da

ç.

da

.l
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ATESTADO DE CAPACIDAOE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa A1O DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS,

inscrita no CNPJ sob o ne 15.556.601/0001-52, estabelecida na Av. Antonio Saad,

27!!+4, bairro: Boa Viste, na cidade de Pontâ Grossa, Estado Paraná, prestou serviços

à ATFREDO CESAR BARBOSA DOS SANTOS, CNPJ sob o np 18.761.732lm01-60,
estabelecida na Rua Bituruna,84, bairro: Uyâranas, na cidade de Ponte Grosse, Estado

Paraná, detém qualificação técnica para fornecimento Gôndolas para Mercados,
Supermercados, Farmácias e Lojas Comerciais, Móveis de Ago (Arquivos, Armários,
Estantes e Roupeiros) e Estruturas Metálicas para Armazênamento tipo Porta Pallet.

Registramos que a empresa entregou produto GÔNDOIAS DE Aço, quantidade: 25m
unidades.

lnformamos ainda que a entrega do material acima referido apresentou bom

desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações,

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

Ponta Grossa, 24 de setembro 2019.

bsü.8w*
J rftrtJtaElf,

Alfredo Cesar Barbosa dos Santos

CNPJ: 18.761.73210001-60
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DECLARÁçAO DE IDONE]DADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 36/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 36/2019, instaurado por este município, que
não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Adminiskação Pública, em qualquer
de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019

'n2h,c l(-h,," i v't,/ 1,y'

Fabio Albino Vivian

RG:6.425.136-8

CPF: 030.307.809-02

.lffi.$$

Avenida Antônio Saad, 2734-A, Boa Vista, 84-073-170 - Ponta Grossa - PR - (42) 3087-0040



il!9

DECLARAÇAO DE INEX|STENCIA DE FATOS tMpEDtTtVOS

PREGÃO ELETRÔNICO NO 36/2019

A'10 Distribuidora de Móveis, CNPJ/MF No í5.556.601/000í-52, sediada, Avenida
Antônio Saad, 2734-4, Boa Vista, 84-073-í70 - Ponta Grossa - PR. declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçâo no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019.

ltl'Zo lçD V

Fabio Albino Vivian

RG: 6.425.136-8

CPF: 030.307.809-02

"i.*"ç$sif,.-,.d*

Avenida Antônio Saad, 2734-A, Boa Vista, 84-073-170 - Ponta Grossa - PR - (42) 3087-0040



Í ?n

oecuneÇÃo DE rNExrsrENctA DE EMeREGADoS MENoRES

PREGÃo etetRôtttco No 36/2019

Aí0 Distribuidora de Móveis, CNPJ/MF No 't5.556.601/000í-52, sediada, Avenida
Antônio Saad, 2734-4, Boa Vista, 84473-170 - Ponta Grossa - PR. Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei
Federal no 98í, de 27.í0.99, que altera a Lei no 8666/93.

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019

ntho pÚ.rr; l/,J "'
Fabio Albino Vivian

RG: 6.425.136-8

CPF: 030.307.809-02

.ffi:,Ênsài#h=,."â-

Avenida Antônio Saad, 27%-A, Boa Vista, 84-073-170 - Ponta Grossa - PR - (42) 3087-0040
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DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 36'20í9

410 Distribuidora de Móveis, inscrita no CNPJ sob o no 15.556.601/000í-52, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Fábio Albino Vivian, portador (a) da
Carteira de ldentidade n'6.425.136-8 e do CPF no 030.307.809-02, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO No 36/2019, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019.

, an A

l42l2tr /i llr" /t0

Fabio Albino Vivian

RG: 6.425.136-8

CPF: 030.307.809-02

^ o00)-:â

r.1^S$ffi:':y
*IStÜ"

\',"

Avenida Antônio Saad, 2734-A, Boa Vista, 84-073-170 - Ponta Grossa - PR - (42) 3087-0040



Affi ,1?2

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAçÃO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO N' 36/201 9

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, que a Empresa A10 Distribuidora de Móveis, CNPJ 15.556.601/0001-52, esta
enquadrada na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como não
está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de í4 de

a dezembro de 2006.

Ponta Grossa, 20 de setembro de 2019

,,{\ úv /it'lNiJ

Fabio Albino Vivian

RG: 6.425.'136-8

CPF: 030.307.809-02

uctano AnnunziatoL

cRc-co/PR 04j260t04

CPF: 745.275.769-68

"l' :$'#*.,

Avenida Antônio Saad, 2734-4, Boa Vista, 84-073-170 - Ponta Grossa - PR - (42) 3087-0040

,)
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DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - ME.
CNPJ: 34.015.655/0001-55

Rua losé Sebastião Lopes,476 - Centro
l.E.:908.18251-03

CEP: 86240-000
Tel: (43)3265-2587

São Sebastião da Amoreira - Pr

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Sen hores,

Ref.: PREGÃO ELEÍRONICO Ns 36/2019 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que
inte8ra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1 - TDENTTFTCAçÃO OO COIUCORRrrurr:

> RAZÃO SOCIAT: DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS ME
> cNPJ E TNSCR|çÃO ESTADUAI: 34.015.655/OOOl-ss 908.18251-03
> REPRESENTANTE E CARGO: DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - PROPRIETARIA

> CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:6.401.305-0 015.927.139-80
> ENDEREçO E TETEFONE: RUA JOSE SEBASTIAO LOPES, 476 - CENTRO 43-326s-2s87
) E-MAIt: lugliolS@ hotmail.com
> AGÊNctA E NÚMERo DA coNTA BANúR|A: Banco do Brasil Ag.: 2573-9 C/C:18.001-7

2 - CONDrçÕES GERATS

2.1- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

licitação.

PREçO (READEqUADO AO IÁNCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

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

PROPOSTA: RS 13.846,80 - TREZE Mlt, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, E OITENTA

CENTAVOS.

2.2 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais

como os encarSo s (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre

o fornecimento

São Sebastião da Amoreira - PR, 20 de set bro de 2019.

tr Elio dos SantosD

riêtáriap

86:6.40(305-0rs4.ors.esslgop-l-sB

,}H*:#.ffi CPF: 015.927.139-80

Ap



Compusoft lnfo e Eletro
DEVANIR APARECTDA LUGUO DOS SANTOS ME

Rua José Sebastião Lopes, 476 - Centro
São Sebastião da Amoreira - PR - CEP: 86240-000

FONE/F/ü: (43) 3265.2587 I 3265-2883
EMAIL: lu9lio18@hotmail.com

CNPI: 34.015.655/0001-55 - IE.: 908.18251-03

41Fi,t-:lÉl

cornpu Soít

LOTES
15

2Ê

5Õ

Nome...... : Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

PROPOSTA DE PRE os
PRODUTO

BERÇO MEDIDAS APROXIMADAS: COMP.
1530 MM X LARG 750 MM X ALT L274 MM.
CABECEIRA FABRICADA EM MDF DE ALTA

nrsrsrÊrucrn rurcÂucn, covr supERrÍcrr r
BORDAS LISAS E

ARREDONDADAS

MARCA: HENN BALA DE MENTA

UNID 05

01

RS 7.497,00

Rs 3.87s,00

Rs 1.s00,00

TMPRESSoRA LASER (coMUM) pADRÃo DE

coR MoNocRovÁrtco. vruóRrn 128 MB.
nrsoLuçÃo 12oo x 1200. vrlocroaor arÉ
28 PPM. crclo 3o.ooo pÁcrruas/ vÊs.
INTERFACE USB E REDE ETHERNET 1Ol100.
FRENTE E vERSo AUToMÁrtco. cnnnrurtn
tr,tÍttttue DE 12 M ESES.

MARCA: HP M203DW
IMPRESSORA MATRICIAL NA COR CINZA COM:
*stsrEMA DE IMpRESSÃo poR tMpAcTo coM
9 AGULHAS *VELOCIDADE DE IMPRESSÃo DE

nrÉ oso cps *coNJUNTo DE 13 VERSoES DE

CARACTERES *FONTES DE CODIGOS DE

BARRAS EAN-13, EAN-8, INTERFOLIADO 2 DE

5, UPCA, uPc-E, cóDrGo-ag, cóorco- rza,
POSTNET, CODABAR (NW-7), INDUSTRIAL 2

DE 5, MATRTz 2 DE 5 +coNExÕrs usg e

PARALELA *BUFFER DE l28KB ,.MECANISMOS

or rnnçÃo DE FoRMULARIoS FRoNTAL E

TRASEIRA *BoTÔES DE CoNTRoLE PARA

FoNTE, nrsoluçÃo, PAUSAR, coRTE
AUToMATlco, sELEÇÃo or errlr/1erurnçÃo
DE PAPEL (FOLHA SOLTA), ALIMENTAÇÃo DE

LTNHA, ALIMENTaçÃo oe roRvutÁRro,
CARREGAR. EJETAR, MICROAJUSTE, AJUSTE

Do roPo oo roRvruLÁnlo, BloeuEto Do
PAINEL, REDEFINIR, MENU, SELEçÃo DE

corurrcunaçÃo pADRÃo *voLTAGEM 127
VOLTS

UN D

UND QTDE UNIT Rto VALOR TOTAL
UNID 30 Rs 249,90

Rs 77s,00

Rs 1.s00,00

Í

I

I



Comousoft Info e Eletro
4

68

908.1825i-03
0í',/'Âi,iii ÂPAilEC:lÂ tUGLl0 005 5ANT05

cun ros É sEgÀ.s'rrÃo LopEs,476
CENTRO - CiP 86240@

plo sransrrÃo oA AMoREtRÂ.Ill

VENTILADOR DE COLUNA COM 40 CM 3

VELOCIDADES, 6 PÁS DE HÉLICES, 126W DE

POTENCIA, DEVE CONTER: REGULAGEM DE

ALTURA E INCLINAçÀO; TIMER

PROGRAMÁVEL (DESLIGAMENTO

AUTOMÁÍICO), MOTOR SILENCIOSO, TRAVA

DE SEGURANç4, VOLTAGEM 1lOV; E DEVE VIR

ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO.

DEVANTR APARECTDA LUGUO DOS SANTOS t4Ei i
Rua José Sebastião Lopes, 476 - Centro

São Sebastião da Âmoreira - PR - CEP: 86240-000
FONE/F,ü: (43) 3265-2587 I 326s-2883

EMAIL: lugliolS@hotmail.com
CNPJ: 34.015.655/0001-55 - IE.: 908.18251-03

UNID Rs 399,80

Luglio Dos Santos

cornPu Soft

MARCA: MONDIAL NV06

69 VENTILADOR DE MESA 40 CM DEVE CONTER UNID 05 Rs 115,00 Rs s7s,00
6 PAS DE HELICES; 3 VELOCIDADES;4
INCLINAÇÕES VERTICAIS; PORTA FIOS

EMBUTIDOS, ALÇAS PARA TRANSPORTE;

SISTEMA DE REPELENTE LÍQUIDO; VOLTAGEM

1lOV; POTÊNC|A NO MÍN|MO 130W; COR

PRETO; GARANTIA DE 1 ANO.

MARCA: MONDIAL V45
VALOR TOTAL

(RS 73.846.801 - TREZE MIL. OITOCENTOS E OUARENTA E SETS REATS. E OTTENTA CENTAVOS)

/ Forma e Prazo de Pagamento: De Acordo com Edital 36/2019.
'/ Forma e Prazo de Entregai de Acordo c/Edital 36/2019.
/ validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, de acordo com edital 36/2019.
r' Garantias oferecidas: de acordo com edital 36/2019.

" Prazo e Forma de Assistência Técnica: No Laboratório Compusoft, ou de ôcordo com Edital 36/2019.
"' Dados Banérios: Banco do Brasil, Ag,2573-9, C/C: 18.001-7
/ Endereçoeletrônico: lu9lio18@hobnôil,com

5ão Sebastião da Amoreira, 20 de setembro de 2019

lnfo e Eletro

E.ors,oss/oool-sll

2

MARCA: EPSON 1X350

o2 Rs 199,90

R$ 13.846 80

Com
Devanir

6.40 3ôS-o- ssP-PR

I



'DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - ME. ,l4
.I

CNPJ: 34.015.655/0001-55
Rua losé Sebastião Lopes,476 - Centro

l.E.:908.18251-03
CEP: 86240-000

Tel: (43)3265-2587
São Sebastião da Amoreira - Pr

DECIÁRAçÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

A Empresa DEVANIR APARECIDA IUGLIO DOS SANTOS ME., CNPJ ns.

34.015.655/0001.-55, com sede a Rua José Sebastião Lopes,476 - Centro, na cidade de São

Sebastião da Amoreira - PR, DECLARA, sob as penas da lei, que em referência aos itens licitados,

^ se compromete a entregar os produtos de acordo com as exigências do edital e com a Sarantia de

se tratar de produtos, com boa qualidade no mercado.

São Sebastião da Amoreira - PR, 20 de setembro de 2019.

ntr Ap, uBlio dos Santos

1

li

P rietária
RG: 6.401.305-0

CPF: 015.927.139-80

rg4.crr.ossioool-sB
ii'JE' 1i-r25i-03
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Av. Epitácio Pessoa. 1145 Baino dos Eslados 58030-00, Joâo Pessoa PB
Íel| (A3) 32M-54O4 I Fa}: \83) 3244-UU

httpJ/www.azevedobastos not.br
E-mâil: cartoío@azevedobastos.not.br

REPÚBLICA FEDERÂÍIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EM I88E

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E ÓBÍÍOS E PRIVATÍVO OE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÁO PESSOA

DECLARÂçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficiâl do Primeiro RegistÍo Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com atribuiçáo de autentic€r e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Ler, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmentê em cada Côdigo de Aulenticaçáo Oigitall o! na
referida sequência, Íoi aulenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes..

DECLARO ainda que, para gârantir tÍansparência e seguranÉ jurídica de todos os atos oíundos dos respecüvos serviços de Nolas e RegistrosV
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Jusüça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, deteríninando a inserÉo de um código em lodos os
atos notoriais e regiskais, assim, câda Selo Digital de FiscálizaÉo ExtÍajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dlgital: À8C1234í
XrX2) e dessa íorma, cáda autenticáÉo píocessadâ pelã nossa Serventia pode ser conílrmada e veriÍlcáda tanlas vezes quanlo Íor necessário
através do site do Tribunal de Justiçã do Estâdo dá Pâraíba, endereço http://conegedoria.tjpb.jus.bí/seloiigitaU

A aulenticaÉo digitêl do documento faz pÍovê de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa DEVANIR APARECIDA LUGLIO
SANTOS tinha posse de um documento com as mesmâs caracteríslrcas que Íoram reproduzidas na cópia autenticêda, sendo da emprêsa
OEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS a responsabrldade, única e exclusrva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÀO foi emitida em l3109/20í9 09:36:21 (hora local) através do sistema de aulenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Baslos, de
acordo com o Art. 1", 10" ê seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como também, o documento elelrônico aulenlicado conlendo o Certiilcado Digital do
trtulaÍ do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diíetamente a empresa DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autenlca@azevedobastos not br

Pâra rnÍormaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site [Ep§/ê!!S!gital azevedobastos.not br e informe o Codigo de Consulta desta
DeÇlaraçào

Código de Consulta destâ Declâração: 1347292

A consultâ desta Declaraçáo estará disponível em nosso site até í2J0912O20 14|38t47 (hoÉ loc.ll.

'Código de Autenticaçâo Digital: 111661209191417 120012-1
'Legislaçõês Vigentês: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Provisória n'220012001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei
Estadual n" I721i2008. Lêi Estêduâl no 10.í322013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdêde, dou fé

CHAVE DIGITAL

0000sb1d734fd94f057Í2d69Íe6bco5b8e3701d 18ebb615524eb1cd4d71ec6335d5c8ecfsMe718b€d193egf3cbe678de 1c13a 1 3fc€b87616b787b986
8a 1 1 1 06069a9b0 5cb9í6 521ae79e7 55a2230b

e' n,.2.2ÍÊl
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htlps://auldigilal.azevedobastos.not-br/home/comprovante/1 1166'1209191417120012 1t1
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REPÚBLICA FEDERATÍVA DO BRASIL
ESTADO OA PAR,AIBA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNOAOO EM lEEE

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óB|TOS E PRIVATIVO DE CASÂMENTOS, INTERDIçÔES E TUÍELAS OA COMARCA OE
JOÃO PESSOA

Av Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoê PB
Íet.: \83) 3244-UM I Fax: (83) 32,Í4-5484

httpi//www-azevedobastos.not.br
E-mail: caítorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Regisbo Civilde Nascrmentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelês com âtribuiÉo de autenticar e reconhecer firmas da Comarcá de João Pessoa Capilal do Estado da Pâraíba, em virtude de Lei, eic...

DECLARA para os devidos fins de drreito que, o documenlo em anexo identificado individualmente em cada Cgdigo de Autenqcaçáo Digilal'ou na
referida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, paía garanür lransparência e segurangâ jurÍdica de todos os atos oriundos dos Íespecüvos serviços de Notas e Registros CL _
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Jusüça edltou o Provimento CGJPB No OO3/2014, determinando e inserção de um ódEo em todos o§-
atos notoriais e regisfais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Exkajudicial contém um código únrco (por exeínplo: Selo Digital: 48C12345.
XrX2) e dessâ Íormâ, cáda aulenticaçáo processada pela nossa SeÍventia pode ser confirmada ê verificada têntas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, enderêço http://coÍegedoriâ.t pb.jus.br/selo{igitaU

A âutenticação digitaldo documento faz prova de que, na data e hora em que elê foi realizada, a empresa ANORE LUGLIO DOS SANTOS . ME
tinhâ posse de um documento com ês mesmâs características que Íoram reproduzidas nã cópia autenticada, sendo da eínpíesa ANDRE LUGLIO
DOS SANTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAçÃO Íoi emilida elh 21l0gl2}19 l5:15:,16 (hora local) atavés do sistema de autenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo clm o Art 1", 10" e seus §§ 1o e2o daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado conlendo o CertiÍlcado Digilal do
titular do Caíório Azevêdo Bastos, poderá seÍ solicitado diretamente a empresa ÀNDRE LUGLIO DOS SANTOS. ME ou ao Cartóno pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçôes mais detalhadas deste alo, acesse o site [§pl:/?q!çlgilal.azevedobêstos.nol br e ihÍorme o Código de Consulta desta
Declaraçáo.

Código de Consulta desta Oeclaração:868121

A consulta desla Declaraçào estará disponívelem nosso site até 03/01/2020 07:46:52 (hoÍa local).

rCódigo de Autenticação Digitali 669713'1217 1112400127 -1
rLêgislaçôes Vlgentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória 

^' 
220012001, Lei Federal no

Estêdual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10.'1322013 e Provimento CcJ N' 003/2014.

O ÍeÍeÍido e verdade, dou íé.

13.105/20í5. Lei

CHAVE DIGITAL

05b 1d734fd94f057Í2d6gfe6bc05bcgfa6820b342â844c9bbe9ê81etu388c8a44972cd4200ab9f9862d84199e38dead59d8c3b06d0b97ee76a244
bd1 913d5dc4924de126c46 1 6ccg 1 5008El/8Í6
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Secíetarià da MicÍo e PoquEna Emprêsa
Sccretsri. d, R.clonili!âçâo e SimpliÍcâçào
O.padamonro do Rsglstro Empr€sãrialc lrÍtogrâçáo

i19q
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRO

Fotrâ31/10

IIFERO Df rOÉMlÉrÀCÀO DC REGTSTÂC CE ÉlPiÉSÁ - {rÂÉ DA SEDE àÉÉo FÍ.Al (F-ifu @L - e iít{É. ff )

x!(
\or.!Ê oaE\.êFÊsÁÀra.,-r..b í,!à.,s@)
OEVAI{IR APÂRÉCIOA LJGLIO SÁXTOS

BRASiLEIRA cASADO(À)
AE6'JE O! B€ISiq. (,É]

SESP 015.927.139'a0

515

JOSÉ '-UGLIO

RU^ PRESIDENÍE KENNEDY

Er.uÀC,PÀ}J Êrr i,!y.q ir êõrr!!.:o E'Ü."rq»!ôóüai)
0yc3/r 9rô0

DOCUíEIITO D' IDENIIÊ

64013050

CENTRO 86240{00

Sào Sebôsnáo d€ 
^noreríôdoclars, sob as penú da tol. não.slar lrnp.dldo cle ârêÍcar rtlvldrda ampíeráalr. qla nào posaul ouao aagíat o da ampaarádo a mquaÍl

À JUNTA CoMERCIAI Do ESÍADO DO PARÂNA A JUNTA COMERCIAL OO XXX

cÔDrco E oEscRrÇÀo Do ATo
xxx

côDrco E oESCRTÇÃo oo AÍo
030 - iNSCRTÇÃO

cÔDrco E oESCRtÇÃO DO EVENTO
xxx

CÓDIGO E DESCRLÇÃO OO EVENTO
315 - ENOUADRÁN,iENTO DE rúrCROÉMPRESA. 080 - rNSCRrÇÀO

ME (Lâicrc€mp.sss)DEV/Jl R AP^REC'DA LUGLIO SANTOS

176
L!,iR.a(,!Ân I .êt r:
RUÂ JOSE S'EÁS;IÁO LOPÊS

CENTRO 85240-000
CORRÉIC ÉLE'§O'iEO (ETIILI

LUGLIOlS@HOTMATL.COMlr* lennsrr.Sào S6bôsl,ão oê Àr,ôretrã

10 000.00

rr*oR oo cÁPíÁr. - ts .rr.ns I

ccrircs rrE ÀrYro D€ EccNÔkrc^
LcN^€ FE.d)

i751900

i763603 4723700 18!3099 176 r 001
r321500 .r32?302. 4530703. 1530705
,;712 | 00 4721104.{729699 474150O

Comeícjo vâíolsla €spEcralr2âdo ds slerodomésti{os s €quipâh€nlos ds áudio e Yideo, lmpí€3sào do matêÍal
para ouúos rrsos hslah§áo s manulançào olélÍlcá. lnsl,âlâÉo € mãnulsnçào ds 6ist€,nâs c!nÍ-ái3 da aÍ
condioonado de venl'laÉ6 o reÍige.âçâo. comêrcio â varejo de peÇãs ê ac€Bsórir§ novc parô velclJlos
aul6norores, Comérc:o a vaÍeJo 0e pnoumáüEos e câmârãs-de.âr.

Àú4rERc o€ Nscf,rçÁo ro crPr

I

rrir}rsÊERExcr oÉ saDE olJ 0E Ftrr roE
OVÍÀ. UF XIâE À'{'ERER

1.1,0õr2Q19 L-1. - '*1,.'"'.;- 
r

il0

DEFÊRIDO PUBLIOUE§E E AROUIVE.SE

rilffi ffi I rr ffi ffil l[ lil fl tü [u]ffi [I

ÀUTENTICA

PR2190002729361

r ii0ü201!

t^n^ uso IxcL!srvo DÁ -ruN r,\ coMERctAL ' E* rbotunro b gido rc !ql.r Emeí.$ Éà.n Pú..â

lÉ-
, rut{IÀ COIíERCIAI

CERTIFIco o RECISTRo st4 24/06/2019 1s:44 SoB l{' 41108638409
pRorocor,o: 1919888?9 DE tg/06/20t9. cóDrco DE l'ERrPtcÀçÁo:
119028491?8. NIRE: 411,08518409
DRVÀNIR ÀIÀIICIDÀ II'GLIO SÀNTOS

LEÀNDRO üÀRCOS RÀISAI, BI§CÀIÀ
sEcRErÁxro -oEi.ÀL

coarTraÀ,2al06l20r.9
ffi..opr.aâf .ci1.p!. gov. br

À vâIiclâde dêste docuúêÂEo, sê irprêsso, ficà 5ujêiro à cotlProwàção dê
IalorDándo 3.u! !.sp.clivot códigos dê

suâ aulêDticidadê noa r.sp.ctlvo8 porEàis

lurn ulcrone ruelro

t



otriÍÍ^! ot üo toârÍlÀo o^ rIoREl
.Õrrt.,í--cdtr - ct LÍral -trlltÉ-al-
tl' OrÉV oORô..4|À1)í , coüoh: @MJX

POr

stoâlbrt8o ü Àrlor.L '
Em

lriD th e.
trrsdarh

§uàdnll

r(t) ô
.exmt

ÂPARECIOÂ

CÊRIIFICO O TBGISTRO Êt 2a/06/2019 15:4{ SOB N' 41108638409
PROTOCOLO: 1939889?9 DE t9/06/20L9, CóDIGO DE WRIFICÀÇÃO:
1r902849r78. NrRA: 41108618a09.
DEVÂNIR ÀPÀI8CIDÀ IJDGLIO SÀ,tiTOg

JUNTA COÂ'Ercl^I
oo tAt^N LEÀNDRO IIÀRCOS RÀYSEL BISCÀTÀ

SECRBTÁ.RIO-GERÀ!
CIIRITIAÀ, 24l06/20r.9

Í\,F. êrPEâsafÀci1 . p!. gov,b!

À vê11dàdê d..tâ docurêÂto, 6€ i4,r.sBo/ ficÀ lujêilo à coüprowÀção dê ÊuÀ aut6nticidadB troÉ resp6cEl.vos pollais
IDforDâldo sêu! rêEp€ctivoB códisos de v€ltficàção



# sêcÍstariâ dâ M'cro e Pequenê ErDpr€3ã

Sêcrêtâ.É dâ Rrcionalkaçào e Slmpllflcâçào
O€p.rtEm.nto d. R.gl6tío EorpÍes.rl.l . Inlegr.çào

1
I

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
F!'hB Zl0

I

DrGO E DESCRTÇ DO ATO
0E0 - rNScRrÇÃo

ilrê dmi'..t. lcr ç.,.áo no polalimz$à FâcI Pâíáná

EOB N' 4110I63 8409
cóD GO DE VARIEICÀçÂO

4
I

15 .4

,IJNIA COá^ERCLAI.

cERÍrPrco o RBGTSTRo Rt1 24/06/20!9
PROTocOLo:193988879 DA 19 /06 /20L9
lL902E{9178. NIRE: 4I10863€{09.
DEVÀNIR À!ÀRECIDÀ LUCILIO SÀIITOS

IÀÀNDRO IIÀRCOS RÀYSEL BISCÀIÀ
s EqRBtÍaIo - GBi,f,ú

coRr'rLBA,24/06/20L9
ffi. ê4)!êaÀfàci1 . Pr. gov. br

IIUMEFO D€ trTJIFEACIO OO REGIITRO OE EI'FRES^ , MRE OA ÊEOE

xxx
íÍFE OA n.üA|. úrúr"ií ú-Ê - .b ÍJ.rrr . ait
xxx

NOMI DO ETFRESTÂD l6oerE, Eh lbí.qrEr)
DEVANIR ÂPÂRECIOÂ LUGLIO SANTOS

BRASILEIRÂ casADo(A)
REGl,IÉ DE AENSIk6É)

JOSE LUGLIO lran uecrore Lueuro

05/!31960 lsese 1""
DOCUMEIÍIO OE EERIIFiCÂçIO (T,Boi
64013050 015.927 119{O

É[d]drPÀ5c ncF.'oms dr o-á1o!r!ü En6. m ç@ de lrr€fr')

ca,_iatrú:-o aÀ -a6plo:,f H1l

RUA PRE:IDENTE (E\NÉOY

Sào S€5asuão da Amo.era

CENÍRO 8ô240{C0

d.clâr.. sob a. p.n.r dr l.l. não rdãr Impedldo d. ..r.Íctr lrlvldld. .mFÍ.!lrir, q!. nlo potlul ouUD d. .mpÍútárlo . Í.qurc
JUNTA COMERCIÂL DO )OüJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PA

cÔDrco E oEscRrÇÀo Do ATo
xxx

cÔolco E DESCRIÇÃo Do EVENTO
xxx

côDrco E DEScRTÇÁo Do EVENTo
315 - ENoUADRÂMENTo DE tv cRoEMPRESA, 080 - tNSCRtÇÀo

ME (Mk ooflpí€se)OEVANIR APARECIOA LUGLIO SANTOS

,r76
LoceÀDolRo(rx!.8,
RUA JOSE SEEASTIÀO LOPES

86240{@CENTRO
coREro ELEÍRt ,.'co (Éà r)
LUGLTOlS@HOTMATL.COMlr* I eaasrr-Sào Sebâs!áo oa Àoor6Ía

4;5J90C

47.12300. 4744001. 47521 00 47í701
c75,r702 {754703. 4755502. ê755503
4756300 4757r00 4759801 47610O3

coméroo rãrelrsra óc mcícôooúas em geral cor oÍcdonr ôáncra de píodLlos àlimenlioos - mLnrmeícados.
merceênas e âÍmazéns CohercD laÍejisla óe Cocês. balas bombons G sem€ftant€3 Comé.do varciisl.3 de
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coméíeo vaÍeÍsta do mâlenal ôÉtraco, CoÍnéÍcio vaÍeiisLa dr írrrag€ns.

iÁrots ira cÁPriÀ!.,!., q.o,.e)

10 ccc..Jú

OJÍiA Uf RIRE AXI! ROÂ
o€ soE ou oE FILAI o€

xxx

lrttA
1.r0§/2019 1-,tLÀ'r- t l -l}'.,t.oj--.: (:/)

rl[l[lffiE[[]mililm
ÂUTE

PR2190002729361

DÊFERIDO. PU LIOUE§E E ARQUIVE§E

úaÍÂot r rc€ c^s ÀIrvDÀr,{s

r/06/2019

PÀRÀtrSOE\a JSYC CÁrL\_1aOf.'Êaar1i

À walidade dedrê docuEêalo, se iÀpresso, ficÀ sujêito à corprovação d6 Êuà àutênticLdâd. nos r.Epêctircs po!tài.8
IEÍorDândo Êêus Eêspectiwos cód19o! dê vêrificação

I

, .:,, ., i:, r.ii:.-i I :

.'_.i-l'.r:7T.s!rl



Slo stdilo à

Srf,rtll or3lo5rÍÚo D lrclü
,.art .at.ll ..ô.r.tlF-at-

fa S,/-ooiov.iiof. CqfÍd.: cElJxjÚlrll
Coi§L arL ilo ín àlDrtiri I'rirDit ê.ÍtE

por VElDrDltr r(.) ô: OEV|iIIR APAiECIOA

cr fdÉ 201e.
varúr,.

$Édrú.

CERTTFTCO O &EGISTRO s 24/06/20t9 15:ra SOB r{' 11108618409
PROTOCOT,o: 1939t88?9 DB L9/06/2019. CóDrcO DE laERrFrCÀÇÂO:
119028a917E. NIEA: 4110E638{09.
DEVÀI{IR À!ÀRECIDÀ Í]UGI]IO SÀ.IIIOS

I.'NEÀ COAlErcl^L
LAÀNDRO IIIÀRCOS R,ÀISBL BISCÀIÀ

SECRTIÁ.RIO. GEB,ÀL
SURITIAÀ,24l06/2019

Ik,6oPrêÊàfÀcil.Pr.gov,br

À validÀd. déaE. docureÀto, s. i.qr.sÊo, ticâ Êuj6ito à coplovâção dê Euâ âut.nlicidade nos râspêcrivoâ poltàis
Infot@ndo seug reBpectivos códtgos de wêrificâção



r!..[nc oE oE,rrr.rÇ\.:€ F:irsrRo oE EseREsÀ. NtR€ o^ sE!É flFE oa Fr.rÁ! tq.Éô.' 6úk b.ic,.rí.ib; hl

E ss.r4JÍstl
OEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS

BRASILEIRA casADo(Al
RÊOrÀrE OE AEfiEF ó!.aol
Comunhão Pârcbl

JOSE LUGLIO I ran lucoxe luoLro
1iúd

r.-si Dc Ev (dàh e .en4el
C5rC3 19ôC

Õ9& .tri;
lsÊs, l"^

ulDoci,ir6íto oÉ rÉnnÊ,cÂçÀo (i!rnor
640r30s0 0r5.927139-€O

Dor,rcrlrÃoc ra (LoGFÁcoUÀo r ,r .rrl
RUA PRESIOENTE KENNEOY 515

CÉNTRO E624G0O0

Sáo Sebasl,à,r da AmoÍê,ra

d€cl.ra. sob ar pênàs da l.i. nào oElar lhpodldo do rrorc6. ârlvld.do ompr€Eári., qu. râo possul oqt o r.glíro rL.mpÉrárlo Lrqueri
À JUNTA coÀ4ERCtAL oo ESTADo Do PARANÀ IÀ JUNTA CoI\,IERCIAL Do xxx

coDrGo E DEscRrÇÀo oo ATo
xxx

c0Drco E DÉscRrÇÃo Do EVENTo
315. ENQUADRAMENTo oE MIcRoEMPRESA, O8O- INScRIÇÃo

coDrco E DESCRTÇÃO OO EVENTO
xxx

OEVANIR APARÉCIDA LUGLIO SANTOS ME (MkÍoâmpíosr)

it76
LOCF.ÀOoUAO tr€ P, *)
RUA JOSE SEEASTIÁO LOPES

86240{0cEnÍÍRo
c@nEó s.ErroEo taJr rLl

LUGLTOl8@HOTMATL.COüSão S€basrráo dã Âmorêúa l"* laaasrr
vaoF oo cÀPrÍÁ! (FdÚE)

10 000.0c
a_Jrrco úi Àrv,}la =c.\ós,.À

,r753900

r7ô3001 47a3Ê02 .r7D36C.r .1712500
i7?3300 .7ê3iC:t {7E9095 r/890!7
.118!008,a;83!99 7i331C! 7r1900!

íeÍaÍr€nras. ComeÍcio var€j,sla esoccialtado do equipaÍnentos e supnmenios da iríormátkâ, RêcãrgE de
canuchos pa.ã squrpahenlos de níoÍmóticâ Coúó.cro va.eJisla ssp€qâlEEo ch equipem.nlG d€ lelôÍoítlâ o
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SECRBTÁÀIO.GERÀL

crrRrTrBÀ,2{/06/20r9
9w. êq!êsâf âci1- P!. sov. br

hulsPcoL LoEN:rF r2\:Àc oo FrcLsÍRo oE E@RESÁ NrREo sEo€ .,JR€ 0^ F(r.E íDl..n<id ffi e e ir..úr. . 6.r)

DEI À\IR ÂPÁR'CI'A LJG:tO SÁNTOS

§.r-rÉ Dc É(PqesÀiLo

ARASI:E iRÀ c^sÂoo(Al
âE6rrl D€ 6É^sLsê -.*)

lnm urcrom lucloJOSE LUGLIO
NÀsclDo Eu t&i d. l@nb)
05'0311960 lsese lr*

OOCUI,€iíÍO OE DEIJÍF|C-^ç.ÀO ('t nml
640130S0 0!5,927139-AO

RUA PRESIOENÍE KENNEDY 515

CENÍRO 8524GCOo ffi
PRSáo SeEslião da Am(,eÍa

doclar.. lob a. penas d. lsl, nào Gtâr lmpêdldo dã orsrcêr âllyldrd. empr.rárli. quo nào potruloulro rígLúo dr.tnPrr.árlo e r.qu.r:
À JUÀTTA COMERCIAL DO XXX

cÔDlco E DESCRTÇÃO DO EVENTO
XXX

ME (Mlcíoelnpíess)DEVÁNIR APARECIDÀ LUGLIO SANTOS

476
loGuoiiuÂO ürr..Y crc)

RUÂ Jos€ sESASÍIÀo LoPES

86240"OO0CENTRO
coeÂÉo ELEÍÍl(»rro (É14Á11

LUGUOlS@HOTMAtL.COMI smsrr-Sào Sebâs|áo dâ Amore,ra

10 0(É.00

ÀLOR OO CÁ.rI^r 'F.srtü)

Lx.§.éir

ó753900

/739C99 8219901 8599ri03 951t800
9512ôm 952r500 ,i751201 í751202
ãlÇt 5!1 9C2!l9l r7598-c! ,15..1206
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DrGO E OESCRTÇ

47õRUA JOSÉ SEBÂSiIÁJ LCPES

65240-OO0CENIRO

lr" I aaesu-Sào S€bas!ào da An]ore(a
cosqEb E ErÊoaí@ G{ rL)

LUGLtOT6@HOTMAtL COM

r000000

Reparaçâo e mân!r€rláo oe cq!'pamenlos oletrcelelrônrcos ds uso pessosl e doméslico Coméíclo vaíêjisla d€
p€çâs ! acesso,ics novos parã nroroc'clelas. motos e molon€lâs,

ac0roo o€ r rrrrÁ5Ê Écc\ÔqlcÀ

.7!391.1'

NúvEÂo oE rNscFç^o rioCNPJ
'ÊrI.ISÍEiIIICIÂ 

OE SEDE OU OE FiJ L G
OUTFÁ U' MÂE ÁNTEÀIOÂ

J
Í t J,1 . . -,u-4' -{ r .-^',.)i4l0nr20 r9 ^t

IIAMA

lrfluH t!l llr ffi il r[ [u fl il ] Iul
OEFERIDC PUBLIOUÊ,SE E AROU VE-SE AUTENT

PR2190@2729361

&
Secrelaria de Micro e Pêquena Empresâ
Secr€ta.i. da Râcionalizaçào e Simpllíicaçáo
Oep.íâmonro de Regirrro Empr€s.ri.l. hrs!rsçÉo

:À.À o€ tr:rc:o 0Âs ÀÍvEÀcÉ§
14/0612019

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Foà3510/10

ê.!. d@.ntó ío 9úÍ..rô q eo.rrrE6,l!ú. Fd P.ont?Án^ usc alcLr-,srvc D^ JrrN-Â corlÉRcraL
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pÀorocorJo: r939BBB?9 DE L9/06/20L9. cóDrco Da vERrFrcâçÃo,
119028{9178. NIRE: {1108618,109.
DEVÀNIN À'MBCIDÀ II'GLIO SÀITTOS

LE,ÀNDRO I{ÀBCOS RÀYSEL BISCÀIÀ
sBcRrrÁ.Rro -cBRÀr,

çvRÍtÍB^,21/06/20!9
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CERTÍFICO O RBGISTRO ü 24/06/20L9
DROTOCOLO: 193 9888? 9 DE L9/06/2019
119028á9178. NrR!: rlrr0E638a09.
DEVÀNIR À!ÀRECIDÀ LT'GLIO SÂ.Ú!OS

4 SOB No 4110861â{09
IGO DE VERIFICÀÇÀO:

LEÀNDRO IíÀ.RCOS R-ÀYSEL EISCÀIÀ
SECRETiÁÀI O . GENÀL

cuRrÍrBA,2!l/06/2019
Yw. elprâ§âtâc11. . PÍ.gov.br

cóD
15:4
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utNtsrÉRlo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃo NEGAnVA DE DEBtros RELATtvos Aos rRtBUTos FEDERAIS E À DivtDA AnvA
DA UNIAO

Nome: DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS
CNPJ: 34.0í5.655/000'l-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionâl cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo aoma identificado que viêrem a sêr apuradas, é certiÍcádo que
náo constam pendências em seu nome, relativas a cÍéditos tributários administÍados pela SecÍetaria
da Receita Federal do Brasrl (RFB) e a inscriÉes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
PÍocuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente fedêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a elê vinculados. ReÍere'se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange indusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 daLei no 8.212, de 24 de iulho de 1991.

A ac€itaÉo desta certidáo está condicionada à veriÍicaÉo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/,vww.pgín.gov.br,.

Certidáo mr a gta mente com base na Portaía Conjunta RFBiPGFN n" 1.751, de 2l1ol2o14
Emitida 20.28 do ia 1210712019 <hora e data de Brasília>
Válida at 112020.
Código contÍole dáo: FBí4.0265.672C.FC68
Qualquer ra emenda invalidará este documento

0
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ffi
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 020245786-{4

4
1

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: ll.OlS.dSStOOO).5í1
Nome: DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS '-

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍicândo os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências êm nome do contribuinte acima identiÍ'icado,
nesta data.

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

Válida a 09/í1l20í9 - mecimento Gratuito

A autenticidade desta certidáo deveÉ seÍ conÍirmada via lntemet
www.fazenda.oÍ.gov.br

Ed{tô úa tr*nàt Púd@ 112h7/2019 lO:21 0f)
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Paraná
PRÊFEITURA MUNICIPAL DE SÃo SEBASTIÃo DA AMoREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Oala: 2

Número

273

7t08t2019 10h

lidade

019

Nome / Razáo Social

DEVANIR APARECIDA LUGIO SANTOS CNPJ: 34015655000155

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data

Comprovaçáo Junto à Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data náo constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

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

Código de Controle
\

CWCTXCAPVDQRA4VI

Rua PãPa João /ü 11,1086-Cenlro
Sáo Sebasüão da Amorera (PR)-CEP 86240000 - Fone 4332654300

Página í de 1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeituÍa por meio do código de controle informado

http://www.amoreira. pr. gov.br

São Sebastião da Amoreira (PR), 27 de Agosto de 2019

I
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11109t2019 Consulta RegulaÍidade do Empregador

A a
I

CI,I;íA
CAIX,À, ÉCÔNÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 34.01s.6sslooo1-ss
Razão SociaI:OEVANIR APARECIDA LUGUO DOS SANTOS

Endereço: RUA JoSE SEBASTIAo toPES 476 / CENTRO / SAO SEBASnAo DA
AMORETRA / PR / 86240-000

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

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

validade:11/09 /20L9 a o/to/20t9

Certifacação Número: 20 32687383401

lnformação obtida em t7/09/2019 17:11:33

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

httpsl/consulla-crf.carxa.gov.br/consultací/pages/consullaEmpregador'jsf
111



23r19t20'19 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

i1i9

NIJMERO OE I\SCR rÇÀo

34.015.655/000í.55
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÁO E DE SITUA
CADASTRÂL

o DATA DE ÂAERIURÂ
24t06n019

OEVANIR APARECIOA LUGLIO SANÍOS
NOME EMPRESAR]AL

O OO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA)

COMPUSOFT INFO E ELETRO
PORTE

ME

I{OTMÂIL.COM
rcoENOEREçO E

LUGLIOl E

sl
ATIVA

@-trúÀeÃo caor,srner

c IGO E OESCR OA AÍIVIOÀDE ECON

47.53.9{0 - ComéÍclo va ista 9s ecializado de eletrodomésticos o ut amêntgs de áudlo e video

IGO E OESCRI DAS AÍIVIDAOES tcAs sEc
18.13.0.99 .lmp.essâo dê matêÍial paÍa outros usos
43.2í.5.00 .lnstalagão ê manutênção elétrica
43.22.3.02 - lnstalação e manutênção de sistemas cêntrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraÉo
45.30.7.03 . Comé.cio a vareio d9 peças ê accssórios novos para voículos automolores
45.30.7-05 - Comé.cio a yarêjo de pnêumállcos e câmarasde.ar
45.41.2-06 - Coméacio a varejo ds p€ças e acassórios novgs para molocicletas ê motonetas
47.í2-í-00 - Comé,cio vârejista d6 mêrcadodas em gcrâ|, com predominância de prodúos alimentícios . minimercados,
merceaÍias e armazéns
7.2'1.1.04 . Comércio vaÍeiista de doces, balas, bombons e sem€lhantes
7.23.7{0 . Comércio vaÍeiista dê bebidas

47.296-99 - Comércio vaÍeiista de pÍodutos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimontlcios não
especiÍicados anteriormênte
47.41-5{0 . Comércio vâÍeiista de tintas e matêriais para pinturâ
47.42.3.00 . Comércio vareiista de matêrial elótrico
47,,í4.0{1 . Comárclo vareiista de Íerragêns e Íerramentas
i17.51.241 . Comérclo varejista êspecializado de equipamentos e suprimentos de inrormática
47.51.2.02 . RecaÍga de cartuchos para equipamentos de inÍormática
47.52.140 . Comércio varejista especializado de equipamêntos de toleÍonia e comunicaçáo
47.í.7.01 . Comércio varejisla de móveis
47.S.7.02 . Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.í.7{3 . ComéÍcio varejista de artigos de iluminação
47.55.5.02 . ComeÍcio vaÍe ista de arti os de armarinho

O E OESCRIÇÃO DA NÂTUREZÂ JUR orcÀ
2í3.5 - Em íesárlo lndividual

LOGRÀDOURO

R JOSE SEBASTIAO LOPES
NUMERO

176

CEP

86.2/rO.O00
EAIRRO/OISTRÍTO

CENTRO

COMPLEMENTO

ÍELEFONE
(43) 326s.2E83

MUNICIPIO

SAO SEBASTIAO OA AMOREIRA PR

NÍE FEOERAÍlVO RESPON VEL (EFR)

SIÍUÂÇ ESPECI,AL

OATA OA SITUAÇÃO CADÂSTRÁL

24t06n019

OAÍA OA SÍUAÇÁO ESPECIÁL

Aprovado pela lnstÍução Normativa RFB n0 1.8ô3, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23109/2019 às 16:45:08 (data e hora de Brasília). Página:113

7i-'\

https.//wwvr.íecerta.Íazenda.gov.br/PessoaJuridic€/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva-Comprovante-asp 113
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23109t2019 Comprovante de lnscrição e de SituaÉo Câdastíal

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

{.í e4
.. t, .. :

NÚMERO OE INSCRTÇÀO

34.015.655/0001.55
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DÉ=ITUAçÃO
CADASTRAL

OAÍA OE AAERTURÂ

24t0612019

NOME EMPRESÀ}IIÂL

OEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS

coorco E oEscR OAS AIIVIDAOES EC s
t17.55.5.03. Com€rcio vaÍejista de artigos de cama, mesa ê banho
47.56.3.00 . Comércio varejista espêcializâdo de instrumentos musicais e acessório6
47,57-1.00. Comércio varejista especializado de peças e acessórlos para aparelhos eletroelêtrônicos para uso
doméstaco, exceto informática e comunicâção
47.59{.Ol . Comércio varêjista de anigos dê tapeçeria, cortinas e persianas
47,59{-99 - Comárcio varejista de outros ártigos de uso pessoal e doméstico não especiÍicados anteriormente
47.61.0.01 . Comércio yarejista de livros
i17.61.0.O3 . Comércio varejista de artigos de papêlaria
47.636.01 . Comércio varejista de brinquedos ê artigos recreatlvos
47.636.02 . Comércio yarejista de artigos espoÍtivos
47.634{3 - Comércio yarejista de bicicletas ê triciclos: peças e açessórios
47.63644 - Comérclg varejlsta de artigos do caça, pesca o camplng
47.72.540 - Comérclo varejlsta de cosméticos, produtos de p€íumarla e de higlene pessoal
47,73.3.00 - ComéÍclo varejlsla de aÍlgos médlcos e ortopédlcos
7,83.í.02 - ComéÍcio varejista de artigos de reloioarla
7.89{{5 - Comérclo varejlsta de produtos saheantes domlssanltárlos

47.89{.07 . Comérclo varejlsla de êqulpamentos para escrltórlo
47.89.0{8 . Comérclo varejlsta de artlgos fotográlicos e para ,llmagem
47.894-99 . ComéÍclo varejlsta de outros produtos não especlflcados anleriormênte
62.0í-5.0í . Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
77.33-1{0 . Ar uel de ulnas e ul mentos aÍa escrltórlos

c O E OESCR DA NÂTUREZA JUR DICA

213-5 . Em Íesáio lndividual

LOGRÂOOURO

R JOSE SEBASTIAO LOPES
NÚMERO

476

CEP

86.240.000 CENTRO
MUNICIPlo

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR

ENOEREÇO ELEÍRÔNICO

LUGLTOí8@HOTMATL.COM

COMPLEMENÍO

ÍELEFONE
(,t3) 3265-2883

ÊNÍÉ FÊDERÂÍIVO RESPONSÀVEL (EFR)

srTUAÇÀO CAOASÍ&A!
AÍIVA

DAIA DÂ SÍIUAÇÁO CADASÍRÀL

2406t2019

MOÍIVO OE SITUAÇÁO CAOÀSTRÂL

S|ÍUAÇÃO ESPECÁL DATA DA SITUAÇÁO ESPECIÀL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no'1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 2310912019 às 16:45:08 (data e hora de Brasília). Página: 213

https.//www.receiia.Íazenda.gov.br/PessoaJuridicá/CNPJ/cnpjreva/CnpÍeva_Comprovante.asp 2t3
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23109t2019 Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICAü
t

[t4

NÚMERO DE INSCRTÇÁO

34.015.655/0001.55
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DÀTÁ OE À8ERÍUAÂ
24,/06no19

LOGRÂDOURO

R JOSE SÉBASTIÂO LOPES

NOME EMPRESAÂIÁ!

OEVANIR APARECIOA LUGLIO SANTOS

c IGO E OESCR DAS ÂTTVtOAOES

77.39.0.02 . Aluguel de equlpâmentos cientíÍicos, rnédicos € hospltalarês, sem op€rador
77.39.0.99 . Aluguêl de outras máquinas ê equipamentos comêrclais s lndustriais não êspeciÍicados ent€rioÍh€nt€, E€m
op€radoÍ
E0.20.O{1 . Atividades de monitoramento de sistemas dê sêgurânça eletrônico
82.19-9{1 . Fotocópias
85.99{43 . Treinamento em inÍormática
95.í1{.O0. Rêparação e manutenção de computâdores c d6 êquipamontos pêriíéricos
95.126.00 - Reparaçáo e manutênção de equipamentos do comunicação
95.21.5-00 - Re ra ão e manuten dee ut mentos elêtroolêlrônicos de uso ssoâl e doméstico

CóOIGO E OESCRIçÀO DÂ NAÍIJ REZA JUR|D ICA

2í3.5 - Empresárlo (lndividual)

NÚMERo

4f6

CEP

86.2iO{00
BAIRRO/DISÍRÍTO

CENTRO
MUNICIPIO

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR

ENOEREÇO ELEÍÊÔNICO

LUGLIOIE@HOÍMÂIL.COM

COMPLEMENTO

IELEFONE
il3) 3265-2EE3

ENTE FEOERATIVO RESPON VEL (EFR)

SIIIJ

AÍIVA
OÂIÀ OA §ITUAÇÃO CADASTRÂT

24t0612019

MOÍIVO OE Sl

DATA DA SITUAçÁO ESPECIÂ!

Aprovado pela lnstrução NoÍmativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 2310912019 às 16:45:08 (data e hora de Brasília). Página: 3/3

ESPECIÁL

https://w\,vw.receila.íazenda.gov.br/PessoaJuridicá/CNPJ/cnpJreva/Cnpireva-Comprovante asp 3/3
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CERTIDÃo NEGÀTIVÀ DE DÉBITos
-/

-/
DEVANIR APAREC]DA LUGLIO SANTOS,-

(MATRI Z E FILIÂIS ) CNPJ:

TRÀBÀLHISTÀS

34.0r5.6s5l0001-s5
Nome :

CerE i dão
Expedi çã
Val idade
de sua e

n" ea3Q24/201e
/ 2 01\, às LO:22:46o t2/07

O7/07/2020 + t80 (cento e oitenta) dj.as, contados da data
dição.

Certif ica-se que DEVÀNIR ÀPÀRECIDÀ LUGLIO SÀNTOS
(ltÀTRIZ E PII,IÀIS), inscrito (a) no CNP,J sob o n'

3 4 . 015 . 6 5 5 / 0 0 0 1- 5 5 , NÃo CoNsTÀ do Banco Nacional de Dewedores
Trabalhistas.
Certidão emitrda com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1-2 -440, de 7 de julho de 20LL, e
na Resolução AdminisLrativa n' L47o/20L]- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEantes desta Certidão são de responsabilj-dade dos
Tribunais do Trabalho e estãc atuafizados até z (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /wvw. tst . jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

rNFORTÍÀÇã,O TMPORTÀIIIE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .IusEiÇa do Trabafho quanto às obrigações
estabefecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol himentos prewidenciários, a honorários, a custas, a

emolumenLos ou a recolhimentos determinados en lei i ou decorre?tes
de execução de acordos firmados perante o Ministér:io eúb1ic$ do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévía 

I
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Govemo do Eslado do Paraná
SecÍetaria da MicÍo e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Pârâná

Et',{teÍ,»Rícíl .F

CERTIDÃO STMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Ceúf@hG qu€ as ,hÍo.na cons'6m dc doomêniG arau'!.dc

officvíqe +dEôd. â.{,úi1ã@ ê <!@ffi d!úÉ!v'dó iEÉ... d! o*íc r (!J6 uE. Hr-1.. rú'x.o *e hrâç-ã! ê iãí,lç3" ô@ .âfu e,lfuó d. Éú4á ê
.rriF.ei" *r;;ô-+éFeÉr q,úd tu,,ú6 a s4! dn FIj iÀb&iÉ1l&6á.F, ú.8

.Út..@caiooEq*e6e.!c-*ÉYy.'dt&Ed6

@e.Dú dr r.rárà . úuÉêçr4 hroo wrrÊ & nó!' (:dúoo rr.a 4 úec d. cdd'€É. tu*oô lzErú d. 4€d i. .firco. tuo E e de .rE6 d€ -IÚ lE, tuo Eqí. & eq6 d. ..E.
É . h,i. clDáE @6É É.€d.ad tuoo ÊÉÀ c.ped€Ia.. dâ EE e @ F. FE.l6 dd,üri6
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE ASSAÍ

SECRETARIA DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Bolívia, s/n - Assaí/PR - CEP: 86.22G'(XX) - Fone: (43) 3262-871t187L2

CERTIDAO CIVEL

CERTIFICO, à pedido de parte rnteressada, que revendo os livros e arquivos de
diskrbuição de processos de FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei, até a
pÍesente data NADA COIVSIÁR contra

DEVAN]R APARECIDA LTIGLIO SANTOS - ME,

CNI'}J: 3-1.0 I 5.655i000 I -
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTAOO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDÂDO EM I888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO OE CASAMENTOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DA COMARCA OE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 BaiÍo dos Eslados 58030-00, João Pessoa PB
Tel : (83)3244-5404 / Far: (83) 3244-5484

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

DECLARAçÃO DE SERVIçO OE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. VálbeÍ Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oflcial do Primeiro Registro Civilde Nascamentos e Óbitos e Privalivo de Casamenlos, lnterdiÇôes e
Tutelas com atribuição de autenlicar e reconhece. írmas da Comarca de João Pessoa Câpitaldo Estâdo da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documenlo em anexo identific€do indivrdualmenle em cáda Código de Aulenlicação Digital'o! na
reÍerida sequência, Íoi autentic€dos de acordo com as Legislações e noímas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantiÍ lransparência e seguíança jurídica de todos os atos oriundos dos Íespectivos serviços de Nolas e Registros d
Eslado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/20'14, determrnando a inserção de um código em lodos osv
atos notoriais e regrstrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrâjudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dlgilal: ABC1234U
XrX2) e dessa íorma, câda autenticáção processada pela nossa Servenlia pode ser confirmada e verificada lantas vezês quânto for necessário
atraves do sile do Íribunal de Justiça do Estado dâ Pâraíba, endereço híp://conegedoaa.tjpb.ius.br/selodigitây

A autenticâÉo digrtal do documenlo Íaz prova de que, na data e hora em que elâ foi realizada, a empresa DEVANIR APARECIDA LUGLIO
SANTOS tinha posse de um documento com as mesmas c€racterísüc€s que loram reproduzidas nâ cópia autenticáda, sendo da empresa
DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS a responsabilidade, únicá e exclusiva, pela idonedade do docum€nto apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em í3/09/2019 í0:36:20 (hora locau através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1a e 2' da MP 22001200 í, como lambém, o documento eletrônico autenticêdo conlendo o Certilicado Digitêl do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá seÍ solicitado direlamente a empresa DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail aulenticá@azevedobâstos.not.bÍ

Para informaçóes mêis detalhadâs deste ato, âcesse o site Epl/A!&1.lgital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consu/la desla
Declaraçào.

Código de Consutta desta Oeclaração: 1347294

A consulta destâ Declâraçáo estârá drsponível em nosso site alé 1210912020 1*3A.47 (hoía local).

'Código de Autênticação Digital: 11166120919141 7110895-1
'Lêgislaçôes Vigentes: Lei FedeÍal no E.935/94, Lei Federal n'10.406/2002, [.4edida Provisória no 220012001, Lei Federal n" 13105/2015, Lei
Estadual n0 8.72112008 Lei Estêdual n" 10.'13212013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O referido é verdade. dou fé

CHAVE DIGTÍAL
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ATESTAOO DE CÂPAODADE TÉCNICA

Atestamos parâ os devidos fins, em es al a quem possa interessaí que a empresa

DEVANIR APARECIDA LUGUO OOS SANTOS ME, pessoa ;urídica de direito privado, CNPJ/MF:

34.015.655/0001-55, estabelecida na Rua Jose Sebastião Lopes, 476 - Centro, na cidade de 5ão

Sebastrão dà AmoÍeiÍa - PR, prestou a empresà SETOGON ESCRITORIO COML E CONTABIL, de Íorma

satisfatóÍra, mateÍiãis de inÍoÍmática, toners, cartuchos, serviços de recarga de suprimentos, materiais

de expedrente, materiais esportivos, aparelhos de eletrodomésticos e eletrônicos, moveis para

esc Í itofl os

Atestâmos ainda, que a mesmo atendeu as noÍmàs exigidas, demonstrando desta

torrna, piena capacidade para o fornecimento, cumpÍindo até a presente data, todos os compromissos

contratuais. Registrarnos ainda que nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a

pr escnte data.

São Sebastião da Amoreira, 10 de setembro de 2019.
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REPÚBLICA FEDERÂTIVA OO BRASIL
ESTADO OA PARAIBA

CARÍÓRIO AZEVêDO BASTOS
FUNOAOO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÔB|TOS E PRIVATIVO OE CASAMENÍOS, INTERDIçÔES E TUÍELAS OA COMARCA DE
JOÁO PESSOA

Av. Eprtácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54M / Faxj (83) 3244-U84

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

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO OIGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, OÍicial do PnmeiÍo Regislro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamehtos, lhterdiçoes e
Tulelas com atíibuição de autenücar e reconhecer firmas da ComaÍca de João Pessoa Capital do Eslado da Paraiba. em virtude de Lei, etc. .

OECLARÂ para os devrdos fins de direito que, o documento em anexo idenlifcado individualmente em c€da Côdigo de AuÍenticaçào Digitall ou na
reíenda sequência, foi autenticados de acordo com as Legislaçôes e normas vigentes!.

OECLARO ainda que, paía garantrr transparênoa e seguíança juíÍdica de lodos os atos oriundos dos respecüvos serviços de Notas e Registros do
Estado da PâraÍba, a Coíregedoria Geralde Justiça editoú o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inseíÉo de um código em todos os
atos notoriais e regiskais, assirn, cada Selo Digital de Fiscalizâção Extrâjudicial contém um código único (por exemplo: Selo Oígilal: ABC1234&v
XrX2) ê dessê forma, cada autenticaÉo processada pela nossa SeNentia pode ser confrmada e verificada lantas vezes quanto for necêssário
através do site do Tribunêl de Justiça do Éstado da Pâíaíba, endereço hnp://conegedona.tjpb.jus.brlselciigitau

A autenticaçáo digital do documento Íaz provê de que, na data e hora em que ela foi realiada, a empresa DEVANIR APARECIDA LUGLIO
SANTOS tinha posse de um documento com as mesmas característicãs que foram reproduzidas na cópia aulenticada, sendo da empresa
DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANÍOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo apresentado a 6ste Cartório.

Esta DECLARAÇÃO íoi emitida em 2310912019 16:47:34 (hora local) através do sistema de autenticaÉo digital do Ca(óíio Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1' e 2'da MP 220012001, como também, o documento eleuônico autenticado conlendo o CertiÍicado Digital do
titular do Carlório Azevêdo Baslos, poderá ser solicitado dirêtâmente a empresa DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para inÍormaÇôes mais delalhadas deste ato, acesse o site [qps://autdig ital.azevedobastos.[olbl e informe o Código de Consulla desla
Declarcçáo

Código de Consulta desta Declaíação: 1347297

A consulta desta Declaraçào estará disponivelem nosso site até 12109/2020'14:38:47 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 111661209191417 1107 11-1
rLêgislações Vigêntes: Lei Fedeíâl no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida ProvisóÍiâ 

^'220012001, 
Lei FedeÍal no 13.105/2015, Lei

Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual n" 10.13220'13 e Provimento CGJ N'003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGÍTAL
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ATESTADO DE CAPACIDAOE TECNICA

/.
Atestamos para os devidos fins. em especial a quem p1É interessar

que a empÍesa DEVANIR APARECIDA LUGLIO OOS SANTOS tE, pessoa jurídica
de direito privado. CNPJ/MF N' 34.015.655/0001-55, estabelecida na Rua José
Sebastiào Lopes, 476 - Centro. no municipio de Sâo Sebastião da Amoreira - PR,
CEP 86,240-000, pÍestou serviços a empresa BORSATTO INFORMATICA &
ACESSORTA ElRELl, de forma satisfatória, referênte aos itens abaixo:

MATERIAIS DE INFORi,IÂTICA, TONERS, CARTUCHOS, SERVIÇOS
DE RECARGA OE SUPRIMENTOS.INSTALAÇÁO E i'ANUTENÇÃO EM
CAMERAS DE SEGURANÇA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, APARELHOS DE
ELETRODOMESTICOS E ELETRÔNICOS, MOVEIS PARA ESCRITÓNIOS C
DOMESTICOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, MATERIAIS ESPORTIVOS.
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

Atestamos ainda, que a mesma vem atendendo as normas exigidas,
demonstrando desta forma, plena capacrdade paÍa o fomecirnento, cumprindo até a
pÍesente data todos os compromissos assumidos. RegistÍamos ainda que nada
constando que a desabone técnica e comercialmente até a pÍesente data.

Santa Cecília do Pavão, 10 de setembÍo cle 2019
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REPÚBLICA FEDERÁTIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRrc AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM t888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBÍTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS OA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Íel.: \83) 32tA-5aM I Fax (83) 3244-UU

http://www.azevedobastos.not.br
Efi ail: caftorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de l\4iranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Regrstro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiçâo de autenticar e íeconhecer frmas da Comarca de Joãg Pessoa Capital do Estrado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identific€do individualmente em cada Código de Aulenlicação Digilal' ou na
reÍeíida sequência, foiaulenlicados de acordo com as LegislaçÕes e normas vigenlesr.

DECLARO ainda que, para garantiÍ transparência e segurança ,urídica de todos os alos oriundos dos respecüvos seíviços de Nolas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geralde Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserÉo de um código em todos os
atos notoriais e regiskais, âssim, cáda Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um ódigo único (por exemplo: Selo Dlgital: ABC1234Uv
XrX2) e dessa forma, cada autenticaÉo processadâ pelâ nossa Servenlia pode ser confirmada e verificáda tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiçá do Estado dâ Paraíba, endereço http://conegedoria.lrpb.jus.bí/selo-digitau

A autenticãÉo digitâl do documento faz gtova de que, na data e hoÍa em que ela for realizada, a empresa DEVANIR APARECIDA LUGLIO
SANTOS tinha posse de uín documento com as mesmas características que Íoíam reproduzidas nâ cópia autenticâda, sendo da empresa
DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO for emitida em 2310912019'16:47:59 (hora local) através do sislema de autenlicação digital do Caítóíio Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, '10o e seus §§ 1o e2" daMP 220012001, como também, o documenlo elekônrc! aulenticado contendo o CertiÍlcado Drgital do
titulêr do Canório Azevêdo Bastos, podeíá ser solicitado diretamente a empresa DEVANIR APARECIDÂ LUGLIO SANTOS ou ao Cartório pelo
endeíeço de e-mail aulenlrca@azevedobastos.not.bÍ

Para inÍormações mais detalhadas desle ato, êcesse o site IlllpL{êUl![grtâl âzevedobastos not.br e informe o Código de ConsulÍa desta
Declaraçào

Código de Consutta desta Oêclaração: 1347296

A consulta desta Oêclâraçáo estaíá drsponivelem nosso site ató l209/2020 í4:3E:47 (hora local).

'Código de Âutenticaçáo Digital: 111õ61209191417 110743-1

'Legislaçóes Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Píovisória n'220012001, Lei Federal n" 13105/2015, Lei
Estêduâl n" 8.72112008, Le Esladual n" 10.1322013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O refeÍido é verdade dou Íé

CHAVE OIGITAL
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DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - ME.
CNPJ: 34.015.655/0001-55 l.E.:908.18251-03 Tel: (43)3265-2587

Rua José Sebastião Lopes, 476 - CentÍo CEP: 86240-000 São Sebastião da Amoreira - Pr

DECLARAçÃO DE TNEXTSTENCTA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ETETRONICO N9 36/2019

A empresa DEVANIR APARECIDA tUGtlO DOS SANTOS - ME, CNPJ sob ne 34.015.655/0001-55,
sediada na Rua José Sebastião Lopes, 476 - Centro, na cidade de São Sebastião da Amoreira - PR.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualq uer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, em observância à Lei Federal ns 9854, de 27.70.99, que altera a Lei ns 8666/93.

São Sebastião da Amoreira - PR, 20 de setembro de 2019.
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DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - ME. 11$7
CNPJ: 34.015.655/0001-55

Rua José Sebastião Lopes, 476 - Centro
l.E.:908.18251{3

CEP: 86240{00
rel: (43)3265-2587

São Sebastião da Amoreira - Pr

DEC!ÁRAçÃO DE TDONETDADE

PREGÃO ELETRONICO N9 35/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pre8ão Eletrônico N.e 36/2019, instaurado por este município, que

não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de

suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Sebastião da Amoreira - PR, 20 de setembro de 2019.
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DEVANTR APARECIDA LUGLTO DOS SANTOS - ME. i 1$ t
CNPJ: 34.015.655/0001-55 l.E.: 908.18251-03 Tel: (43)3265-2587

Rua José Sebastião Lopes, 476 - Centro CEP: 86240-000 São Sebastião da Amoreira - Pr.

DECLARAçÃO DE TNEXTSTÊNCIA DE FATOS tMPEDtflVOS

PREGÃO ETETRONICO N9 36/2019

A empresa DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - ME, CNPJ/MF ns 34.015.655/0001-55,
sediada na Rua José Sebastião Lopes, 476 - Centro, na cidade de 5ão Sebastião da Amoreira - PR,

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.

São Sebastião da Amoreira - PR, 23 de setembro de 2019.
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DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - ME.
í,1 ,'i o
Ll;-:

CNPJ: 34.0L5.655/0001-55
Rua Jose Sebastião Lopes, 476 - Centro

LE.:908.18251-03
CEP:86240-000

Tel: (43)3265-2587
São Sebastião da Amoreira - Pr

DEC!-ARAçAO DE NAO PARENTESCO

PREGÃO ELETRONICO N9 36/2019

Empresa DEVANIR APARECIDA IUGLIO DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o ne

34.015.655/0001-55, por intermédio da sua representante legal a Sra. Devanir Aparecida Luglio Dos

Santos, portador da Carteira de ldentidade ns 6.401.305-0 e do CPF ne 015.927.139-80, DECLARA,

para efeito de participação no processo licitatório Pregão Eletrônico Ns 36/2019, que não mantém
em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do
Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e

colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de a8ente político do Município de Nova Santa

Bárbara.

São Sebastião da Amoreira - PR, 20 de setembro de 2019
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DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - ME.
CNPJ: 34.015.655/0001-55

Rua José Sebastião Lopes, 476 - Centro
l.E.:908.18251{3

CEP:86240-000
Tel: (43)3265-2587

São Sebastião da Amoreira - Pr

DECTARAçÃO COMPROBATÓnn Oe ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ETETRONICO N9 35/2019

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar ne L23, de L4 de dezembro de 2005,
que a Empresa DEVANIR APARECIDA tUGtlO DOS SANTOS - ME., CNPJ 34.015.655/0001-55, esta

enquadrada na categoria MICROEMPRESA, bem como não está incluída nas hipóteses do §4e do

art. 3s da Lei Complementar ne L23, de 14 de dezembro de 2006.

São Sebastião da Amoreira - PR, 20 de setembro de 2019.

Vanesca Are usa Lopes

Gonçalves
Contadora

CRC: 046638/O-8
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i2fr1. 
DEVANIR APARECIDA LUGLIO DOS SANTOS - ME.
CNPJ: 34.015.655/0001-55 l.E.:908.18251-03 Tel: (43)3265-2587

Rua Jose Sebastião Lopes, 476 - Centro CEP: 86240-000 São Sebastião da Amoreira - Pr

DECLARAçAO

A Empresa DEVANIR APARECIDA tUGtlO DOS SANTOS ME, neste ato representada por sua

proprietária a Sra. Devanir Aparecida Luglio Dos Santos, portadora do CPF 015.927.139-80 e RG

6.401.305-0, brasileira, casâda, residente e domiciliado à Av. Presidente Kennedy, ne 515 - Centro,

na cidade de São Sebastião da Amoreira - PR, CEP 86.240-000, telefone de contato (4313265-2587 .

Conferindo-lhe todos os poderes gerais necessários à assinatura do contrato ou ata de registro de

preços, caso venhamos ser ganhadores do processo de Pregão Eletrônico Ne 36/2019.

São Sebastião da Amoreira - PR, 20 de setembro de 2019
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i?03
REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EST.ADO DO PARAT.wA

RESULTADO DE LtC|TAÇAO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 36/2019. SRP

A Comissão de Pregão da Piefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 2OlOgl2O19, no Setor de LicitaçÕes da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitações)

da Bolsa de Licitaçôes e Leilôes do Brasil, www.bll.org.br, realizou-se o julgamento das

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico no 36i2019, que tem por objeto o registro

de preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,

equipamentos de informática, instrumentos musicâis e outros.

Credenciaram-se para o pregão 58 (cinquenta e oito) empresas. Após a

etapa de lances o pregoeiro declarou como vencedoras as seguintes empresas: E

TODAO GONCALVES ElRELl, CNPJ n' 30.747.960/0001-80, num valor de R$ 9.837,00

(nove mil, oitocentos e trinta e sete reais), DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA, CNPJ n'

32.302.94710001-43, num valor de R$ 2.190,97 (dois mil, cento e noventa reais e

noventa e sete centavos), PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA, CNPJ n'

33.492.887/0001-31, num valor de R$ 20.496,97 (vinte mil, quatrocentos e noventa e

seis reais e noventa e sete centavos), A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA, CNPJ

n" 15.556.601/0001-52, num valor de R$ 4.439,80 (quatro mil, quatrocentos e trinta e

nove reais e oitenta centavos), BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ n'

09.053.748/OOO 1-27 , num valor de R$ 22.124,02 (vinte e dois mil, cento e vinte e quatro

reais e dois centavos), MENON INFORMATICA LTDA, CNPJ n" 08.751 .591/0001-40.

num valor de R$ 10.065,00 (dez mil e sessenta e cinco reais), D&F COMERCIO DE

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ElRELl, CNPJ n" 28.275.7971000'1-59, num valor de

RS 4.525,62 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos),

ôLlUotttl COMIRAN, CNPJ n" 17.281 .09110003-45, num valor de R$ 11.652,00 (onze

mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), M. PlClANl PAZINATO COMERCIO DE

MATERIAIS ELETRONICOS ElRELl, CNPJ n' 31 .455.2411OOOí-59, num valor de R$

3.046,45 (três mil, quarenta e seis reais e quarenta_e cinco centavos), DEVANIR

APARECIDA LUGLIO SANTOS, CNPJ n' 34.0í5.655/0001-55. num valor de R$

í 3.846,80 (treze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), A. G .S.

Rua Walfredo Binencouí de Moraes no 2f2, Centro. t .13. i266.8100. !i - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná - E - E-mails licitacaotZrnsb.pr'.gov.br - rlrvrvnsb.Dr.gov.br'



19çr
!4:

It*,.i
REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EST-\DO DO PARA\A

COMERCIAL - ElRELl, CNPJ n' 24.435.37910001-20, num valor de R$ 1.5í4,72 (um

mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), PERAS & ROSSI LTDA,

CNPJ n' 04.563.3241000l -b9, num valor de R$ 12.804,99 (doze mil, oitocentos e quatro

reais e noventa e nove centavos), SONHOS COLCHOES- INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA, CNPJ n" 00.967.676/0001-59, num valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos

reais), VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA, CNPJ n'

97.546.883/000'l-7í , num valor de R$ 2í .531 ,OO (vinte e um mil, quinhentos e trinta e

um reais), ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE 09891837939, CNPJ n" 32.816 440/0001-

08, num valor de R$ 1.632,00 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais), SUPER FRIO

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ n' 34.411.1251OOO1-26, num valor de R$

3.246,89 (três mil, duzentos e quaÍenta e seis reais e oitenta ê nove centavos), VALE

COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA ElRELl, CNPJ n'

24.418.24710001-90, num valor de R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais) e

DIGIPLUS TECNOLOGIA ElRELl, CNPJ n" 00.478.91 1/0001-29, num valor de R$

3.100,00 (três mil e cem reais), conforme ata, relatórios e documentos anexos.

As empresas vencedoras enviaram os documentos relativos à

habilitação via correios, atendendo assim ao edital coÀvocatório, sendo, portanto

declaradas habilitadas.

lnformo que, esta Comissão consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar

se as empresas habilitadas não estáo declaradas inidôneas para participar de certame

licitatório, conforme comprovantes anexos.
' Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 04110120'19

I
lk

Marco'A o de Assis Nunes

goerro

Rua Walfredo Bittencoun de l!Íoraes n" fl:. Centro. t ,13. i266.8 100. :'i - 86.250-000 Nova Santa Bárbara-
Paraná - E - E-mails - Iicitacaoânsb pr.lror br - rvrvrv nsb.Dr.rror.br
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Peiiodo publLaôção r de

DaLô de Início IÍrpedrrnento: de

Ilata ie Fim Impêdrín€nto: de

Cadastro lmpedidos Licitar ê Conkatar

t \-Íero dr Lrr.,rrc r0 t/9ô1,r,ú01rJO

atê

ate

ate

Í 2Qc

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de licitar

Pê.quls. Impêdidos dê Il.ltàr

Tipo do.urnento CNPJ

Non€

Nblriul'l ITEM TNCONTRAI}O PARA Í) (NPJ: 307A796000018O!

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipauail/ConsultanmpedidosWeb.aspx 1t1



0411012019

FILTROS APLICADOS;

cPF / CNPr: 30.747.960/0001-80

Data da consulta: 04110/2019 11:17:50

Data da última atualização: O4l1Ol2O19 04:45:06

DITALHAR Ct{PJl(Pt D0 SÀNC|oNADo

Nenhum registro encontrado

Delalhamento das Sançôes Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da traôsparêôciâ

)

LIMPAR

NOMT OO SANCIONÂDO ut 00 sANct0NA00 óRGÃo/TNT|DADE SANC|oNADoRA Trpo DA sÂNçAo DATÂ DT PUBTICAçÃO DA SANçÃO
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04t1012019

Pesqul.à lhpêdldo. dê Ll.ltãr

Cadastro lmpedidos Lrcrlâr e Conlratar

L2t1
TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

Tipo docunrenlo CNPJ

l.lcnre

1.,'úmerodoc!rnento 323029,170001.1j

Período publicdçào : de

Data de 1ní.io lmpcdimento: de

Dêta de FiÍr Impedimento: de

ate

ate

ate

Nr,.,dUi,l ITEM ENIONTRAI)O PARA 0 tNPJ: 32j029470001431

https://seNicos.tce pÍ gov.bí/tcepÍ/municipaUail/ConsultanmpedidosWeb.aspx 1tl
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 32.302.947 / 0OO1-43

Data da consulta: 0411012019 11:'17:50

Data da última atualização: O411012019 04t45:06

0EIÂ|HAR CNP,/CP[ 00 5Ai{(l0 AD0

Nenhum registro encontrado

Detalhamento das SanÇôes Vigenles - Cadaslro de EÍnpÍesas lnidôneas e Suspensas - CEIS . Portal da trânsparência

)

LIMPAR

NOME DO SANCIOT{ADO ut D0 saN(l0 Â00 óRGÃo/tNTtoAot SA floNADoRA Ttpo DA sANçAo DAIÂ DT PUBTICAçÂO DA sANçÂO

r\?
':,"i),)o

)



04t10t2019 Cadastro lmpedidos Lrcrtar ê Conlratâr

,nn
TCEPR

Ionsulta de lmpedidos de Licitar

Pêrqulr! Impêdldos dê tl.ltar

I

Periúo publrcaÊo : de

Data de lnico lmpedLmenfor de

Data de Fím Ínpedimento: de

Trpo docuinento CNPJ

I.lonre

t l.JúmÉrodo.rme4lo ll4S2S8700Or31

até

até

Nr,rrllll'l lTtM tN(0NTRÁ00 PARA0 CNPI: 33a92887000111!

I
I

htlps:l/servicos.tce.pr.gov br/tcepr/municipa aillconsultarimpedidosWeb.aspx
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FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 33 492.887/0001-31

Data da consulta: O4llO/2O19 11:17:50

Data da últlma atualização: 04/10/201 9 04:45:06

DETATHAR CNP,/CPF D0 SÂNC|oNADo

Nenhum re8rstÍo encontrado

DêlâlhâmeÍrto das Sânçôes Vigenles - CadaslÍo de Empresâs lnidôneas e Suspeosas - CEIS - PoÍlal da transparência

)

LIMPAR

NOME DO SANCIONADO UT DO SANCIONADO óRGÃo/rNTrDÀDE sÀNCroNÀDoRA flpo DÂ sANçÂo oATA DE PUBUCÂçAO OA SANçÃO

I\9

)



04110t2019

Pesqulsá Im pêrtltlos de llrltàr

Cadastro lmpedidos Lrcrtâr e Contratar

1? 11
TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

I

Trpo do.!fiento CNPJ

l.lome

P-.iiodo pubhcação I cle

DaLa de lni.lo lmpcd meÍrtor de

Data de Firn l{nped merto: de

''.iLrmÊro docLrn ento t 5S5ó601000152

ate

at€

Nr,'rlU},1 IIEM INIONTRÂDO PARA 0 tNPJ: 15556601000152!

I

I

I

httpsJ/servrcos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaVaiUConsultarimpedidosWeb.aspx 1t1
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FILTROS APLICADOS;

cPF / CNPJ: 15s56601000152

Data da consulta: o4110/2019 11:2o:o7

Data da última atualização: 0411o/2019 04:45:06

0IIALHAR CNP,|/CP[ D0 5Al,rCl0NA00

Nenhum Íegistro encontrado

Detalhamento das Sançóes Vigentes - Cadastro de ErnpÍesas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transpaÍência

)

LIMPAR

IiOME OO SANCIONADO UÍ DO SANCIONADO óRGAo/tNTtDAot SANCToNADoRÁ Trpo DA sANçÂo DÀTA DT PUBTICAçÃO DA sÀNçÃO

d\9

)



04t10t2019 CâdâstÍo lmpedidos Licitar e Contratar

1r1'1

[onsulta de lmpedidos de l-icrtar

TCEPR

Trpo docurnento CNPJ

Pesqui5à I pêdidor dê Ll.ltàr
tôrnê..dor-

fiúmeroc,(rurnentc 09051748000r27

Períoco pub caçàc r de

DaL3 de Inícro lrnpcdrmenioi de

Datà ce Fim IínpêdrmentDi õe

at€

até

até

h.,'rlUM lItM [N[0NTRÂD0 PARA 0 [NPJ: 090537 480007271

httpsi//servicos.tce.pr.gov br/tceprmunicipal/aiUConsultarimpedidosWeb.aspx 111



04t1012019

FILTROS APLICADOS:

cPF/CNPJ: 1t556601000152

Data da consulta: O4l1O/2O19 11:2O:4O

Data da última atudlizaçãoi 04110120'l 9 04:45:06

DETATHAR (NPJ/CPT DO §ANCIONADO

Nenhum re8istro encoôtrado

Delalhamento dâs Sânçôes Vrgenles CâdastÍo de Empíesas lnidôneas e Suspensâs - CEIS - Portal da tÍansparéncia

)

LIMPAR

NOMT DO SANCIONADO UT OO SÀNCIONADO óRGÃo/ENTTDADE SÀNCToNADoRA Trpo DÂ sANçÃo OATA OI PUEI,iCAçÁO DA §ANçÃO

,[§)

)



04t10t2019

Pêsqul.à lhpêdldo. de !l.ltâr

Cadâstro lmpedidos Licitar e Conkatar

lrlx
TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Liritar

Trpo docümênro CNPJ

tlonre

Numerod'J.!,rÍênlô 087Sr59t0O0t-10

Per;odo p!blcêçãc r de

DaLô de Início Impcdrmentoj de

Dàtà de Frm línpadlmertoi ale

ate

àte

âté

N.,,rlu},| IT[}'1 ENIONTRÂDO PARA 0 tNPJ: 08751591000140!

htips://servicos.tce.pr.gov br/lcepr/municipal/arUConsultanmpedidosWeb.âspx 111
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0411012019

FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 15556601000',]52

Data da consulta: O4l1Ol2O19 11:21:11

Data da última atualização: 04/10/2019 04.45.06

DETATHAR CNPr/(Pr D0 SANC|oNADo

Nenhum registro encontrado

Detalhamenlo das Sanções Vigenles - Cadasko de Empresas lnidõneas e Suspensas - CEIS - Porlal da traosparência

))

LIMPAR

NOMT DO SÂNCIONADO UT DO SANCIONADO óRGÃo/r TIDÀDE sÀNcroNAooRA Trpo DA sANçÀo DAÍA DE PUBI.ICAçÃO DA SANçÃO

,N9

."-rl



04110t2019 Cadastro lmpedidos Licilar ê Conlratar

1"2lX

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de ticitar

Pê3quisà lmpêdldo. dê Llcltàr

Trpo documênLo CNPJ

i.lonre

t l.Júmc'odocLrment., 28275797000159

Pêríodo pubicacão : de

Daln dê In;aro Impedtmenio: de

Data de Fim Impedimento: d€

ate

àte

N",rrUM ITEM ENI0NTRAD0 PARA 0 tNPJ: 282757970001591

https://servrcos.tce.pr.gov.bítcepr/munrcrpaUail/ConsultarimpedidosWeb.aspx 1t1
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04t1012019

FILTROS APLICADOS:

CPFlCNPJ: 15556601000152

Data da consulta: O4l10/2019 11:21143

Data da última atualização: 04/1 012019 04.45:06

DEÍA|HAR (NPr/(Pt D0 SÂt'rCtoNADo

Nenhum registro encoôtrado

Detalhamenlo das Sanções Vigentes - Cadasko de Empresas lnidôneas e Súspensas - CEIS - Portal da transpaaência

LIM PAR

NoMt D0 sAN(lot'rADo UÍ 00 SANClot'lÀoo óRGÂo/EN DAot SANC|oNADoRÂ Ttpo DA sANçÂo oATA Or PUSUCÂçÁo OA SAN(ÍO

l9
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04t1012019

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 155566010001,52

Data da consulta: O4l1Ol2019 11:22:14

Data da última âtualizaçãoi 0411O12019 04:45:06

oETA|HAR CNPJ/CPF D0 SÂNC|oi{ADo

Nenhum registro encontrado

Detalhamento das Sançôes Vigentes - Cadasko de Ernpresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal dê trênsparência

)

LIMPAR

NOME DO SANCIONADO UT DO SANCIONÀOO óRGAo/INÍTDADE sANctoNAooRÀ flpo DA sANçÃo DATA DE PUBTICAçÂO DA sÂNçÃO

t\,
i!?

)



04110t2019

P.squisà Imp.dldos dê Llcltàr

Cadaslro lmpedidos Licilar e Contratar

lz21

*
TCEPR

[onsulta delmpedidos de Licitar

Tipo docrJnenlc CNPJ

llonre

Numeíodctcuínpnro i1.i55241000159

PÊ.iodo puDl.aç;o de

Data dc In;cÉ lmpedrmentoi de

Datà de Frm TmpedimEntor de atÊ

t,"-,-'..i

NENHU},| lTtM [N[0NTRÁD0 PARA 0 [NPJ: 31a552410001591

https://servrcos.tce.pr.gov.br/lcepr/municipal/aiUConsultanmpedidosWeb.aspx 1t1



04/10/2019

FILTROS APLICADOS:

cPF/CNPJ: 15556601000152

Data da consultâ: O411012019 11:22:44

Data da última atualizaçáoi O4l1Ol201 9 04:45:06

OIIÂTHAR CNPJ/CPÍ DO SANCIONADO

Nenhum registro encontrado

Detalhamento das Sançôes Vigentes - Cadasko de Empresas lnrdôneâs e Suspênsas - CEIS - Portal da trênsparência

LIMPAR

NOME OO SANCIONADO UÍ DO sAN(IONADO óncÃo/rNTrDÀDr sANCroNÂDonA rpo DA sANçÃo

))

DATA DI PUBI.ICAçÃO DA sANçÂO

,I\9
1..?
(\9



04t10t2019 Câdastro lmpedidos Licitar e Contratar

12Z1
TCEPR

(onsulta de lmpedidos de l-icitar

Pesquisà Ihpêdldor .lê Llcitar

t Trpo documento CNPJ ' NumeÍo documenro 14015655000155

- P:rodo prbl,caçao dc

DaLà dê Inicro ImDedrmento: de

Data ie Frm Iínpedrínento: dc

ate

até

âté

Nt,lritlM IIE|',{ ENC0NTRADO PARA 0 tNPJ: 3+015655000155!

hllpsJ/servicos.tce pr gov.bÍ/tcepr/munrcrpal/aillconsultanmpedidosweb.aspx 1t1



04110t2019

=FtLtnos apLtcaoos,
6\1
ôtPF/CNPJ: 15556601000152
!-'.,1

Data da consulta: 0411O12019 11:23:15

Data da última atualizaçáo:0411O/201 9 04:45:06

DETAIHÂR Ú{Prl(PÍ 00 SAt{oot{ADo

Nenhum registro encontrado

Delalhamento das SanÇões Vigentes - Cadasko de EmpÍesas lnrdôneas e Suspensas - CEIS - Poíal da transparência

LIMPAR

NoMÍ D0 SÂt{Ct0Í{AD0 ut 00 sAt{cl0r{AD0 óRGAo/tNItDADt sÂN(loNÂDoRA Ttpo oA sÂNçAo oÂTÂ or PUBI(AçÃo oA sANçÃo

((



04110t2019

FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPr: 15556601000152

Data da consulta: 04/1012019 11:23:55

Data dâ últimâ atualização'.04/101201 9 04:45:06

DtTAtHAn CNPJ/CPF D0 SAN0oNADo

Nenhum re8istro encontrado

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadasko de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transpaÍência

LIMPAR

NOMT DO SANCIONADO UT DO SANCIONADO óRGÃo/TNTTDADE sANctoNADoRA Ttpo DA sANçÂo

)

DATA OT PUBI.ICAçÃO DA SANçÃO

e\)
.:É
"-rr



o4t10t2019 Cadastro lmpêdidos Licitar e Contratar

lrrc

Pêrqultà lmpedldo. dê Ll.ltâr
forn.(eoor-

(onsulta de lmpedidos de Licitar

TCEPR

rrpo documento CNPJ

hloôre

Período pubhcaÊo : de

DaLa de Ini.ro Imped mentor de

Data oe Frrn Ímpedimenlor de

t NumÉrodÍxurnenlo 0í563324000199

àtÉ

àté

até

NTNHUM lTtM INI0NTRADO PARA 0 [NPJ:0a563324000199

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipayail/ConsultarimpedidosWeb aspx 1t1



0411012019

FILTROS APLICADOS:

cPF/CNPJ: 15556601000152

Data da consulta: O4l1Ol2O19 11:24.26

Data dâ últimâ atualizâção: 04/10 /2O19 04:45:06

DIÍAI.HAR CNP.I/CPI D0 SA C|oNADo

Nenhum registro encontrado

Oetalhamento dâs Sanções Vigentes ' Cadasko de Empresas lnidôneas e Suspensâs - CEIS - Ponalda transparência

)

NOME DO SANCIONADO UÍ OO SANCIONADO

)

LIMPAR

ónGAo/ENÍtDADI sÂÍ'rfloNAooRA Írpo DA sANçÃo DATA DT PUBTICAçÃO DA SANçAO

i .+,

) .J

"{



04t10t2019 Cadastro lmpedidos Licrtar e Contratar

NumÊrcdoc,_rÍnento 00967676000159

le?e

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Iicítar

Pêiqúlsâ Imp.didot dê Ll.ltàr

Tipo d(rumênto CNPJ

Jonre

PeríMo publicação : dê

Data de Iníc ô lmpedLmerrto: de

DaLa de Fiín impedrmento: cle

ate

aré

aré

NTNHUM lTtM [N(0NTRÂ00 PÂRA 0 CNPJ: 009676760001591

hnps://seívicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/arUConsultarimpedidosweb.aspx 1t1



04t10t2019

FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 15556601000152

Data da consulta: O4l1Ol2O19 11:24:54

Data da última atvalização:. O411012019 04:45:06

DEIAT-HÂR CNPJ/CPF D0 SANC|oNA0o

Nenhum registro encontrado

Oelalhêmênlo dâs Sançôes Vigenles - Cadasko de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal dê transparênciê

)

LIMPAR

NOMI DO SÂNCIONADO UÍ DO SANCIONADO óRGÀo/ENTTDADT sANcroNADoRA rpo DA sÀNçÃo DÀTÂ Dt PUBTICAçÃO DA sÂNçAO

i.{)
.i..e
-'-or

)



04t10t2019 Cadastro lmpedidos Licilâr e Contrâtar

i?31

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de licitar

Pêrqulrâ Impêdláor dê Il.ltâ.

f
I

I

Tipo docuínento CNPJ

l.lonre

r Nünterodc.LrmênLo 97546B8j0O0l7I

PeÍiodo publcação i de

Data rie In;cro Impedrmento: de

Dêtà dê Fim Irnpedimerto: de

ate

aie

NTNHUM ItM tNC0NIRA00 PARA 0 iNPJ:975a6883000U1!

hnpsr//servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaYail/ConsultanmpedidosWeb.aspx 1t1



04t10t2019

FILTROS APLICADOS:

Delalhamenlo das Sançoes Vigenles - CâdaslÍo de Empresas lnidóneas e Suspensas. CEIS - Portal dê lraôspaíência

,) )
CPF / CNPJ: 1555660',t000152

LIMPAR

Data da consulta: 0411O12O19 11125127

Oata dâ últlmâ atualizaçâoi o4l1ol201 9 04:45:06

DITALHAR CNPJ/CPI D0 5Ar{00NAD0

Nenhum registro encontrado

NOME DO SANCIONÂDO UF DO SAN(IONADO óRGÃo/rNÍroADE sAr{ooNADoRA Írpo oA sANçÂo DATA DI PUBUCAçÃO DA SANçÃO

I\9
q^2



o4t10t2019 Câdâstro lmpedidos Licilar e Conkatar

!23,'t
(onsulta de lmpedidos de ticitar

TCEPR

Trpo documento CNPJ

Fêsqulrâ tm p.dldo. dê fl.ltâr
io.nê.eoor

r Nünrerod.rumênto 12816440000108

Panodo pub,rcação : de

Data de Inicro lmpedrmento: de

Dêta de FrÍn lÍÍpediínenlo: de

ate

etc

U}'l ITTt,ll TN(ONTRADO PARAO CNPJ: 32816440000108!

https://servicos.tce.pí.gov.br/tcepr/munrcipêl/ail/ConsultarimpedrdosWeb.aspx 1t1



04110t2019

FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 1 55566010001 52

Data da consulta: 0411012019 11:25:59

Data da última atualização: 04/ 1O1201 9 04:45:06

otrAtHAR cNPr/cPt D0 sAt{ctoNADo

Nenhum registro encontrado

Detalhamento das Sançôes Vigentes - Cadastro de Empíesas lnidôneas e Suspensas CEIS - Portal da transpaÍência

LIMPAR

NOME OO SANCIONADO UT DO SANCIONADO óRGAo/tNTtDAot SA (|oNADoRA Ttpo DA sAt'tçAo OAÍA OI PUEUCÁçÍO DÂ sÂNçÃO

,r..i,
Í Â?
..^9

) )



04t10t2019

Pêrqulsa lmpe.lidos dê tlcltàr

Cadastro Impedidos Licilar e Conhâtar

123-4

TCEPR

fonsulta de lmpedidos de Licitar

Tipo docu.iento CNPJ ttu.ne.o dccuínenio 1441t L25l,t0o l2É

Feriodo p{rbl aôção : d€

Data'de lnicio ImpÊdrmcntôi de

i12ta ie Fim Impedrmenttr' de

àte

àte

are

tluu rru rru(0NtRADo PARA 0 [NPJ: 3aa11125000126!

https //servicos.tce.pr.gov-br/lcepr/municipaUail/Consultaíimpedidosweb.aspx 1t1

[=";,."



04t10t2019 Cadastro lmpedidos Licilaí e Contratar

1235

Fê!quls. ldpedldor dê Ll.ltâ.

[onsulta de lmpedidos de ticitar

TCEPR

iipo documenLo CNPJ

Noine

PêriMo publicaçao : de

Da!a dc lnÍcro lmpedimento: de

DrLa de Flrn Impedimento: de

, NúmÉrodccuinento 244i824700O190

aré

aré

IUM lTtM INI0NTRAD0 PARA 0 INPJ: 244182470001901

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/arUConsultarimpedldo§Web.aspx 1t1



04t1012019

FILTROS APLICADOS:

cPF / cNPl: lqqqÂ6orf)ôorq)

Data da consulta: O4l1Ol2O^19 11:27:3O

Data da última atualização: 0411O/2O19 04:45:06

DEIATHAR (NPI/CPÍ 00 SAt{qoNAoo

Nenhum re8istro enrontrado

Detalhamento das Sançôes Vigenles - CadaslÍo de Empresas lnidôneas e Suspensas. CEIS - Portâl dâ trânsparência

)

LIMPAR

NOMT DO SANCIONADO uf 00 sÂNcl0NADo óRGÃo/rNTrDADI sÀNctoNÂDoRÂ Írpo DA sANçAo OAIA OE PUETICAçÃO OA SANçÁO

.l\;i
rtr?
.,D

)



04t10t2019 CâdastÍo lmpedidos Lrcrtar ê Contralar

12"i7

Ionsulta de lmpedidos de ticitar

TCEPR

Trpo documento CNPJ

liome

Fêsquisà tdpêdldos dC ll.itàr

Numerodc.lmeÍllo 0t)178911000129

Periodo pubhcação I de

Da!à cle lnlcro lrnped ínento: de

Data de Fim lnpêdrmentÔ: de

atê

aré

ItlM lTtM [N(0NTRAD0 PARA 0 INPJ: 00a789110001291

httpsJ/servicos.tce.pr.gov.bÍ/lcepr/municipaUaiUConsultaímpedidosWeb.aspx 1t1



.?íR6. or.,.ooor,

cPF / CNPJ: 00.478.911/0001-29

Data da consulta: 0411012019 11:27.3O

Data da última atualização: 04/10/20'l 9 04:45:06

oETA|HAR CNPJ/CPI D0 SANqoNADo

Nenhum re8istro encontrado

Oelalhamenlo das Sanções Vigentes Cadastro dê Empíesas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transpaÍência

LIMPAR

NOME OO SANCIOI{ADO UF OO SAN(IONADO óRGAo/rNTroÀDE sÀNCToNADoRÂ Ítpo DÂ sANçÃo

) .)

DAIA or PUBUCAçÃo DA sANçAo

r:r?
4



PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: Registro de Preços pâra

eletrodomésticos, eletroeletrônicos,

instrumentos musicais e outros.

eventual aquisição

equipamentos de

r?30
NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo Pregão Eletrônico ne 036/2019

de móveis,

informática,

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíD]CO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Eletrônico ne 036/2019, o qual tem por objeto registro de preços

para eventual aquisição de móveis, eletrodomesticos, eletroeletrônicos,

equipamentos de informática, instrumentos musicais e outros.

O pregão é regido pela Lei ne 10.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.450/2OOS [paro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne tO.52Ol2OO2, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

juntadas as cotações de preço de cada um dos itens pretendidos, como

forma de fixar o preço médio a ser licitado.



PREFEITURA MUNICIPAL
t24lNOVA SANTA BARBARA

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. 17 do Decreto ne 5.450/2005) e providenciou a

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. ae, V da Lei ne

10.520102 e 17 do Decreto ne 5.450/2005).

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite do Art. 22. Do Decreto

ne 5.450/2005: A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na

internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua

chave de acesso e senha.

No total, 58 (cinquenta e oito) empresas se credenciaram para disputa por

lances, através de sistema eletrônico, junto ao sistema www.bll.org.br. Ato



PREFEITURA MUNICIPAL
1rt1NOVA SANTA BARBARA

contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as

menores propostas dentro do percentual legal exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as 18 (dezoito) empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais

vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação das empresas

participantes e devidamente classificadas, estando todas habilitadas,

lavrou-se mapa final de classificação das empresas vencedoras, juntou-se

consulta no cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas

lnidôneas e Suspensas - CEIS.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Eletrônico ns O36l2Ot9,

tendo vindo desta forma descrita acima instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, estando

o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns tO.52Ol2OO2 e

Decreto ne 5.450/2005, c/c a Lei ns 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Ate nciosa me nte.

Nova Santa Bárbara, 14 de outubro de 2019.

tr,â,r_- Í

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica

(._..'



Í?1r
tr!HNOVA SANTA BARBARA

REFEITURA MUNICIPAL

ESTADo Do PARANÁ

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipai

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Exceléncia

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO ELETRONICO" n." 36/2O19 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAÇÃO ou nào deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 16/lO /2019.

Marco de ssís l\frrnes
Pre rta a 080/2018

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I ,13. 3266.8 100, ! - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara.

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.!rov.br - rwvrv.nsb.pr4Qy.br
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pEpptTURA MUNtCtpAL

!ÉlNovA sANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoLoceçÃo E ADJUDTcAçÃo
pRtcÃo pr,Btnôrtco No 3612o19 - stur

Aos 16 (dezesseis) dias d r mês de outubro (1O) do ano de

dois mil e dezenove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitação Pregâo Eletrônico n." 3612019, destrnado ao registro de preços para

eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrôn icos, equipamentos

de informática, instrumentos musicais e outros, a favor das empresas que

apresentaÍâm menores preços, sendo elas: E TODAO GONCALVES EIRELI,

CNPJ n" 30.747.960 1O001-80, num valor de R$ 9.837,OO (nove mil, oitocentos

e trinta e sete reais), DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA, CNPJ n'

32.302.947 /0001-43, num valor de R$ 2.190,97 (dois mi1, cento e noventa

reais e noventa e sete centavos), PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA, CNPJ n'

33.492.887 /0001-31, num valor de R$ 20..196,97 (vinte mil, quatrocentos e

noventa e seis reais e noventa e sete centÍrvos), A1O DISTRIBUIDORA DE

MOVEIS LTDA, CNPJ n' 15.556.601/0001-52, num valor de R$ 4.439,80

(quatro mil, quatrocentos e trinta e nove rears e oitenta centavos), BAGATOLI

COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ n" O9.O53.748 IOOOL-27, num valor de

R$ 22.L24,O2 (vinte e dois mil, cento e vinte e quatro reais e dois centavos),

MENON INFORMATICA LTDA, CNPJ n" 08.751.591/00O1-40, num valor de R$

10.065,00 (dez mil e sessenta e cinco reais), D&F COMERCIO DE MATERIAIS

E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n" 28.275.79710001-59, num valor de R$

4,5.25,62 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois

centavos), CLAUDINA COMIR-AN, CNPJ n' 17 .281.O91 /OOO3-45, num valor de

R$ 11.652,0O (onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), M. PICIANI

PÂZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ n"

31.455.241 1O001-59, num valor de R$ 3.O46,45 (três mil, quarenta e seis reais

e quarenta e cinco centavos), DEVANIR APARECIDA LUGLIO SANTOS' CNPJ

Rua Walfredo Bittencourt de lvloraes n" lll. Centro. 8 ,13. i26b.8100. = - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara.

Paraná - E - E-mails - licilxcao,arsb.pr.sov.br - rrrvrv.nsb.pr.gov.bl
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REFEITURA MUNICIPAL

Pre

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

n" 34.015.655/0001-55, num valor de R$ 13.846,8O (treze mil, oitocentos e

quarenta e seis reais e oitenta centavos), A. G .S. COMERCIAL - EIRELI, CNPJ

n" 24.435.379 IOOOI-2O, num valor de Rl$ 1.514,72 (um mil, quinhentos e

quatorze reais e setenta e dois centavos), PERÂS & ROSSI LTDA, CNPJ n"

04.563.3241O001-99, num valor de RS 12.804,99 (doze mi1, oitocentos e quatro

reais e noventa e nove centavos), SONHOS COLCHOES- INDUSTRIÂ E

COMERCIO LTDA, CNPJ n" 00.967.67610001-59, num valor de R$ 5.2OO,OO

(cinco mil e duzentos reais), VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS

II{FORMATICA, CNPJ n" 97.546.883/C001-71, num valor de RS 21.531,OO

(vinte e um mil, quinhentos e trinta e um reais), ALEXANDRE AUGUSTO

VIÁNTE 09891837939, CNPJ n" 32.816.44010001-08, num valor de R$

1.632,00 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais), SUPER FRIO

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ n" 34.411.125/O001-26, num

valor de R$ 3.246,89 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove

centavos), VALE COMERCIAI DE MÂTERIÁI PARA ESCRITORIO E

INFORMATICA EIRELI, CNPJ n' 24.418.247/0001-90, num valor de R$

5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setentâ reais) e DIGIPLUS TECNOLOGIA

EIR.ELI, CNPJ n' 00.478.911lOOol-29, num valor de R$ 3,1OO,OO (três mil e

cem reais).

Dar ciência aos irrüeressados, observados as prescrições

legais pertinentes.

t,

c Kondo
o Municipal

Rua WalÊedo Bittencouí de Níoraes no ll2. Centro. t ;3. 326.r.8100, = 
- 86.150-000 Nova Santa BárbaÍa,

Paraná - E - E-mails licitacao iiinsb.or'.sol -br - rlrvu.nsb Dr.got,.bI
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IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril
de m13,

Edrgão N" 1588-Nova Santa Bárbara, Parâná- Ouarta-Íeira, 16 de OUTUBRO dê 20t9.

E HOMOL Ntco N.36/2019 - RP

Aos 16 (dezessers)dlas do mes outubro IS em Íneu ête, c , PÍefeilo Municipal, no uso de minhas âtrlbuiçoes
legais, ioMoloG0 o píocedimenlo da Liotação Pregão Eletrônico n.o 36n019, destnado ao registÍo dê preços para eventual aquisição de móvets, eletrodoméslcos,

CNPJ n' 30.747 960/0001-80, num valoí de R3 9.t37,00 (nove ÍnÍ. obcenlos e lrinlâ ê sête Íeârs), oAM|AO, LIZOTTI t ClÂ LToA, CNPJ n' 32 302.947/0001-43 num valor de Rt
2.190,97 (dois ínil, cento e noventa rears e noventa e sele c€nlavos), PLÂYRIO PARQUES INFANÍ|L LTDÀ, CNPJ n' 33 492 887/0001-31, num valor de Rt 20.496,97 (vi^te mil,
qualrocentos e novenla e sêis rears e novenla e sele cenlavos), 410 oISTRIBUIoORA 0E MOVEIS LTDA, CNPJ n' 15.556601rc001-52, num valor de Rt 4.439,80 (quatÍo mrt,
qualíocentos e lnnta e nove reais e orle0la cenlavos), BAGAToLI COIíERCIO 0E MOVEIS LToA, CNPJ n' 09.053 748/0001-27, num vabÍ de RÍ 22.124,02 (vinte e dors mil, cento e
vi',àq quatro reais ê dois centavos), MENOT{ INFoRMAÍ|CÂ LTDA, CNPJ n' 08.751.591rcm140, num valoí de RS '10.065,m (dez mile sessenla e cinco Íears), D&F CoMERCIO OE
[. ÀlAlS E EoUIPAMENToS ElRELl, CNPJ n' 28.275.797i0001-59, nuín valoí de Rt 4.525,62 (qualÍo rnil, quinhentos e vinte ê cincú Íeârs e sessenla e dors centavos)
CLAUoINA COMIRAN, CNPJ n" 17.281.091/000345, num valoÍ de Rl 11.652,00 (onze mil, seiscentos e onquênla e dors reais), M. PlClANl PAZINATO COMERCIO DE HATERIAIS
ELETROIIICOS EIRELI, CNPJ n'31.455.24110001-59, num valor de R$ 3.046,45 (lrês mrl, quaÍenla e seis reais e quâíenla ê cinco cêntavos), DEVANIR APARECIoA LUGLIO
SANTCg, CNPJ n' 34.01 5.655/0001-55, num valoÍ de Rt 13.846,80 (tÍezê ínrl, ortocenlos e quarenl? e sers rcârs e ortênla centâvos), Â. G .S. COMERCIAI . ElRELl, CNPJ n'
24 435.179m001-20, num valoí de Ri 1.5'11,72 (um mr . qunhenlos e qualoee Íeais e selenlá e dors cÉntâvos), PERÂS E ROSSI LToA, CNPJ n' M.563,324/0001,99 num valoÍ de
Rl í2.14,93 (doze mil. oilocentos e qual/o reais e noveôla e nove cenlavos), SONHOS COLCHOES. iNDUSTR,JÀ E COMERCIO LTDA, CNPJ n' 00 967.676/0001-59, num valor de
Ri 5.2U0,00 (onco mil e duzenlos reais) VIN ICIUS GUILHERHE 0OS SAIIIOS lN FORMATICÀ, C N P J n' 97 546 883m001-71 , n(r m vabÍ de RÍ 2'l .531 ,00 (vrnte e um m ú qu nhenlos
ê lrinla e uÍn Íeais), ÂLELANoRE AUGUSÍo vlAilTE ü1891837939, CNPJ n" 32.816.440rc001{8, num váloÍ dê Rl 1.632,00 (um mil, seisc€ntos e líinta e dos Íeais), SUPER FRIO
EOUIPAMENIoS COMERCIÀ|S LTDÂ, CNPJ n'34411125/0001-26. ôum valoÍ de Rl 3.216,69 ( ês mrl, duzenlos e quaÍenla e sers Íeais e o[ênta e nove centêvos), VALE
CoMERCIAL DE iúATERIAL PARÁ ESCRITORIO E INFORMÁTICA ElRELl, CNPJ n' 24 418.247l0001.m, num valor de R$ 5.670,00 (onc! mil, seiscênlos e setênlâ rêârs) ê
DlGlPr.ll.i TECNOLOGIÂ ElRELl, CNPJ n'00.478.911/0001.29 num valoÍ de R3 3.1()O,()l) (lÍês mrle cem rears)

Dar ciênoa aos inleíessados, observados as píescn@s legars peÍtrnenles

Eric Kondo
Preleito Municipal

ERR IA DA RESOLUCAO 0O CMAS N' 0Í,9/2019. publicâda no diário oÍciâlna data de 15 Outubío de 2019. n' Edição: '1587/2019:

- Onde re lê: lncenúvo lV Familiâ ParàÍJaense e Plano de Açáo hcenlNo lv FâmilÉ Paênâensê 2019.
- Leia.s!: lncenlivo Vl Família Paranaense e Phno de ÂÉo lncenlivo Vl Familia PaÍanâense 2019.

- Onde sê lê: Arl. 1o- oeliberar apÍovação do fenno de Adesáo lnaentvo lV e Plano de Aç20 lnclotNo l\', ÍeÍercnle ao ProgÍama Esladual Famiha PaÍanaense,
. Leia{e: AÍt 1o- oehbera Í aprovaçáo do Termo de Adesáo Incentryo Vle Phno de AÉo lncenlrvo.Vl refeÍenle ôo Programa EslãdualFamiha Paíanaense

PARÁGRAFO 110 conselho munropalapÍova o Terrno de adesáo do municipio do lncenlivo vl.
PAúGRÂFO 21 O Coôsêlho munÉrpalaprcva o Plano de aÉo do Inc€nlry. vl.

Nova Santa BáôaÍa. 16 de oulubÍo de 2019.

Erika Cristina Santos Silva
Presrdenld CMAS

coNcEssÃo oE oÉRn tf 24Enor 9 coNcEssÁo 0E praRrÂ Àt'21920r 9

O PreÍeito do Município de Nova Santa Báóaía. Eslado do Paraná, us€ndo das O PÍêferlo do Munrc pro de Novâ Sanla BáÍbara Estado do Paraná, usanõo das

n" 893n01E, bem coÍno. lnstruçoes Nomalivâs do Tíibunal de Co0las do Estâdo do n" 893/2ü!8 b€m coÍno lnslflr@s NormâIvâs do Tnbunâl de Conlás do Estedo do

Paràná. L:ONCEDE DIARIA(S), como seguei Parana, CoNCEoE DIARIA(S), como segue

Servidor'
Cargo:
Secrêtaria/oepaÍtamênto
Valor (Rl):
Destino:
0bietivo da Viagêm:

Dalá do Pagamênto
N" do Pagamento:

cícERo MIGUEL oE L|RA
MOTORISTÂ
sAÚDE
R1800,00
DtvERSOS
soLrctÍÂÇao oE DraRta ao MoToRrsTA cicERo
MIGUEL OE LIRA, PARA CUSIEAR DESPESAS COM

SeÍvidor:
Caígo:
Sêcrêlâria/Dêpartâmênlo
valoí (Rl):
Destino:
Obietivo da Viagem:

JosÉ rvrlsoN oa srlva
[,!OTORISTA
sAÚDE
Rt 800,00
DtvERSOS
soLrctTÀÇao DE Dr,aRla ao MoToRtsTA JosÉ
WILSON DA SILVA, PÀRA CUSTEAR DESPESAS COM

ALIMENTÂÇAO, OUANDO EM VIÂGEM FORÁ DO

[,tUNlClPlO A SERVIçO DO FUNDO MUNICIPÀL DE

SAUDE,

16í0/20't9
756120í9

ERIC KONDO
Preíeilo Municipal

ALIMEI{TAçÂo, OUANOO EM VIAGEM FORÂ DO

MUNTCTP|O Â SERV|Ço DO FUNDO MUN|CIPAL DE

SAUDE.
16t10n019
7560n019

ERIC I(ONDO

PÍeÍerto MunErpal

Data do Pagamênlo
N'do Pâgamenlo:

ll - Ato3 do Podêr isl6tivo
Não há public€çoes paía a pÍes€nle data

lll- Publlcldado
Não há pubhcaçoes para a presente dâtâ

Diário OÍicial Elelrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walkedo Billencoun de MoÍae! n'222 - Cenlío

Fonê/Fax (43) 3266-8100
E'mail: diaíooÍclâl@nsb.pí.gov.bí

pmnsb@nsb.pr.gov bí

O@u,rcnro assmado po. CeíÍrcado OEilal - l.lova San6
anàaía Pct6rrua Muícrpar: 95561040@0160-Âc sEFÁsÂ-
s!â áulenlrcdade é qeÍanda desd€ auê vElaliado áÉvris do
s[€' itrõ //w** nsb.Ísov brlmftl/oúbll6Qo/drarconoibnlinê

t

i


