
NOME DO PROMOTOR:

EDITAL / PROCESSO:

PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

RAZÃO SOCTAL:

CNPJ:

- MODELO DE PROPOSTA -

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

006/,-20't3 I 64t2013

EDUARDO MONTANHER DE SOUZA

MAX COMPANY LTDA

07.291.880/0001-41

- 280

1.550,00LOTE: 0000'10

Lote 010

IT€M

1

ESPECTflCAçÂO

SEBEDOURO DE PRESSÃO c/ conjutado em àço inox pCA

MARCA

MASTERFRIO

QUANTIOAD€

2

PREçO

775,00

VAI.OR

1.550,00
LOTE:000017 1.300,00

Lote 017

IÍEM

1

ESPECTFTCÁçÃO

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓR|A COM BRAço concha dirpla, êspuma com tomês e com perfil de píoteção nas boídas, braços fixo5 revestidos em
poliuteretàno injetado integíal skin. mecanismo de regulagem de âltura de assento mêcânica. Coí à definir

UNIDAOE

UNIDAOE

MARCA QUANTIDADE

5

PRtçO

260,00

VATOR

1.300,00

LOTE:000030

Lote 030

ITEM

vat-oR

745,90

745,90

E5PEC|FrC.açÃO

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO OâdosTécnicos: mângueira deatta pressão:8,00 metros;peso (kg)18,3; porencia (W)1.4/1.8i prcssão máximê {bar)
100/120; Tênsão dê rede lvl L27/22O],ydúo mâ\ima de água (i/h)440/510; pistotâ com ecoptamenro por encàixe;Atçe tetescópica de àtumínio;
Acoplãmento da manguêiÍâ ânti toÍção; Sistemâ de entate rápido pàra troca dos biaos; Compârtimento parà armâzenagêm de bicos; Bico de
pulverização de deteígente; Armazenagem de âcessóíios e Lâvãdora de supeíícies. 110 V

UNIDADE

UNIDADE

MARCA

KARCHER

QUANÍIDADE PREçO

7 45,90

LOTE:000033

Lote 033

ITEM

799,53

EsPEoHcaçÃo
MÁQUINA FOTOGRÁFICA DlGlrAL COM CARÍÃO OE MEMÓR|A OE 468 14.1 Megâpixels, Íeta tCD 2.7 , uoom óptico 4L zoom diSitâl (14 Mp aprox. 8x /
10 MP Apíox.4,7x/ 5 MP Apíox.6,7x / VGA Aprox.27x/ 2 MP (16:9)Apíox. 9x).Gravação de vídeo, Sweep Panorama e iAUÍO Dimensôes (mm)i 92,9 de
largurâ, 52,4 de alturâ, 19.3 de profundidade. Peso aproximado de 978. Bateíia de Litio N.

UNIDADE

UNiDADE

MÂRCA

SAMSUN6

QUANTIOADE

3

PREçO

266,S1

VAIOR

799,53

LOTE:000034

Lote 034

ITEM

545,00

ESPECTFTCAçÃO

fuIESA DE PROFESSOR Tampo em aglomerado medindo 1160x500x18mm. Revêstido laminàdo decorativo (fórmicâ), painel fíontal revestido em laminàdo
melaminico de bãixa pressão BP de 18mm, estruturâ conÍeccionàda em tubo industriàl de 7/g com ristemà anti-ferruginoso, e pintâdo com tinta epóxia
pó, ponteiras tipo bola em polipropileno de alta resistência nas êxtremida des. sem gavetàs. Comprimento 12OO mm. Altura 750 mm-

UNIDADE

UNIDADE

MARCA

CASTOFAR

QUANTIDADE

2

PREçO

272,50

VALOR

545,00
LOTE:000035

Lote 035

ITEM ESPECIÍICAçÃO

2.850.00

MEsA PARÂ coMPUÍaDOR c/ teclado rêtrátil 900x75ox75omm tampo em MDF com 18mm de espessura com acâbamento mas duas Íàces em
laminãdo melaminico texturiaado de baira pressão (8P). Painel frontal com 15mm de espêssura com âcabâmênto nas duas faces em laminado
melàmínico texturizado {8P). Estruturâ metálica com tÍêtàmento anõíeríu8em. MESA fSCRtvANINHA para escritório com Baveteiro, tampo em Bp 18mm,
com perfil de PVC modelo post - Íorman8 (180q), laterai5 e bases em gp 18mm com fita de borda, enquanto que nas prateleires, portàs e írentes das
gavetas em 8P 15mm. Estruturas e puxadores na coí âluminio e tampos eBâvetas nas cores rinza e veíde. Medidas 1,25 x 075 x 0,75 cm gàvetei.o 0,375
x 0,44 x 0.330cm. coNEIGO s/ Painel Frontal 75ox75o mm -tampo em MBP revestido 18 mm. SUpoRTE PARA GABTNEÍE 26ox40ox45omm com rodízio e
com bordas lateÍais em PVC. Cor Veíde e Cinza.

UNIOAOE

UNIDADE

1

1

1



UNIDADE

CONJUNÍO

MÂRCÂ

ATOS

QUANTIDADE PREçO

9s0,00

. ?rl,
VALOR

3 2.850,00

LOTE:000038 3.792,00

ESPECTF|CAçÂO

NOTESOOK COM PROCESSADOR DOIS NUCI.EO, 2,4 GHZ E CACHE 3 M8,4 68 MEMÓRIA RAM DOR3 1333MH2. GRAVAOOR DE DVD DOUBTE,LAYER.

orsco RÍGroo DE 500 GB. TELA DE LED 15,6" HD (1365x768). prAca oE vÍoEo Ho coM acELERAooR GRÁFrco DEorcaoo coM 128 MB. rEcLADo
PORÍUGUÊS BR ÂBNT2/COM NUMÉRIco. wIRELESS LAN B/G/N, wEs cAM Ho, ÁUDIo DoLBY v4, LEIÍoR DE cARÍÔEs 5 EM I INTEGRADo, BATERIA DE

LITHIUM 6 CEIUI-AS 4400 MÀH. INTERFACES: RJ45, USg 3.0, 2.0, HDMt E vGA PARA MONITOR EXTERNO. MALErA E CASO DE ALIMENIAçÀO TNCTUSOS

Lote 038

ITÉM

1

UNIDADE

UNIOAOE

MARCA

ACER

QUANTIOADE PREçO

1.896,00

VAIOR

3.792,002

LOTE:000046 755,00

ESPECTFTCAçÂO

Ventilador de Parede cor preta, polência 210w, CompÍimento 66,1cm, IarSura 23,4, eltura 58,6, trava de segurança, tjpo de acionamento botão,
silêncioso, trâvã de segurança, nívêis de velocidade 3, âjuste de velocidade, ãjuste de inclinação, quântidade de hélices:3, màterial N/E, grâde remov,vel,
fusívelde 5egurança, rotação- 1430 ípm, voltagem llovlts

Lote 046

ITEM

I,,NIDADE

UNIOADE

MARCA

VENÍI5OL

QUANTIOADE

5

PRrçO

151,00

VATOR

755,00

TAL 12.337 ,43
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MAx CoIIPANY IND' E CoM' DE CoNFEcÇÔEs Lrol - ME

5o ALtsReÇÃo oo CoNrneto Soclnl
CNPJ no 07'291'880/000141

ZIIDA GUIZEIINE DA SIwA' brasileira' casada sob o regime da

.o.rnnao de bens, empresária' residente e domiciliada nesta

cidade de Apucarana, PR, na Rua Ari Barroso' 600' CEP 86812-

ffo, portadora da Cédula de ldentidade RG ne 1'962'286-0 SSP-

PR, e inscrita no CPF sob ne #1'150'209-97; MONICA VANESSA

BRAGHETTO MASIERo, brasileira' casada sob o regime da

comunhão parcial de bens' empresária' residente e domiciliada

nestacidadecieApucarana,PR,naRuaJacyMartinsCiliãode
Araú.io, S/N, CEP 86802-419' Residencial Casarin' portadora da

CeAuta ae ldentidade RG ns 6'222'089-9 SSP-PR' e inscrita no CPF

sob ne 035.044 899-01 e DANIELIEN CRISTINA SERPE GARCIA

gfJg, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de

bens, empresária, residente e domiciliada nesta cidade de

Apucarana, PR, na Rua Desembargador Clotário Portugal ns 749'

Edif. Alphaville, ap' 403' Bloco C' centro CEP 86800-020'

portadora da Cédula de ldentidade RG ns 6'264'305-6 SSP-PR' e

inscrita no CPF sob ne 021'438'629-54' únicas sócias da

sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome

dE MAX COMPANY IND' E COM. DE CONFECçÕES LTDA ' ME'

corr, sede na Avenida Minas Gerais' 2'490' CEP 86'812-490' Vila

Nova, na cidade de Apucarana-PR' registrada na Junta Comercial

dc Estado do Paraná sob o ne 41205434081 em 2U03/2005 e

tr.,.. ^" 
CNPJ/MF sob nq o7'291'880/ooo1-41', resolvem' por

este instrumento, retificar' alterar e consolidar o contrato social'

Pá8. 1 de 7

V

v_

mediante as seguintes cláusulas:

l. O nome empresarial passa a ser MAX COMPANY LTDA - ME'

ll. A sede da sociedade anteriormente situada na Avenida Minas -Gerais'

2.490, CEP 86.812-490, Vila Nova' na cidade de Apucarana-PR' altera-se' doravante para a

Rua Miguel Simião,56, Sala A' CEP 86.800'260, APucarana, PR'

l[. lngressafil na sociedacje' neste AtO, GENI PARRA AGUSTINHO BEJE,

brasileira, viúva, empresária, residente e dom iciliada na Rua Platina, 155' CEP 86'808-400'

Apucarana-PR, portadora da CéCula de ldentidade, RG ne 7.699'665-2, SSP-PR e inscrita no

CPF sob ne 023.084.969-59 e VERA tÚclA ROMAGNOLI MASIERO, brasileira' casada sob o

ime da comunhão de bens' empresária' reside nte e domiciliada na Rua Suzana Pacheco'

da Cédula de ldentidade' RG sob nereg

250, CEP 86.804-490, Apucarana-PR' portadora

3.489-49.

)

1.008.689-2, SSP-PR e inscrita no CPF sob ns 504'72

a

TJTENTICAcÃo .roGT§õ--t-
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/ MAx Con,rrANy Ixn. n Cona. »r CoxrrcçÕrs Lrua _ ME
5u AlrenaçÃo Do CoNTRATO Socnl

CNPJ n" 07.291.880/0001-41
Pá8.2 de 7

lV. Retira-se da sociedade a sócia ZILDA GUIZELINE DA SILVA detentora
de 10.200 (dez mil e duzentas) quotas de RS1,00 (hum real) cada uma, no valor nominal de
Rs10.200,00 (dez mil e duzentos reais), neste ato, cedendo e transferindo a totalidade das
suas quotas à sócia GENI PARRA AGUSINHo BE E, pelo valor nominal, recebendo desta,
neste ato, a importância correspondente em boa e corrente moeda nacional, dando-lhe a

mais ampla e irrevogável quitação.

V. Retira-se da sociedade a sócia MONTCA VANESSA BRAGHETTO

MASIERO, detentora de 9.900 (nove mil e novecentas) quotas de R$1,00 (hum real) cada

uma, no valor nominal de RS9.900,00 (dez mil e duzentos reais), neste ato, cedendo e
; ,ir-ulriferindo a totalidade das suas quotas às sócia, pelo valor nominal, da seguinte forma: A)

- à 
'ócia 

GENI PARRA AGUsrlNHo BEJE, 4.800 (quatro mil e oitocentas) quotâs de capital; B)

. -iiáii" vrna túcrA RoMAGNoLT MASTERo, 5.100 (cinco mir e cem reais), recebendo destas,
"néste ato, as importâncias correspondentes em boa e corrente moeda nacional, dando-lhes
1-áralis ampla e irrevogável quitação.

Vl. Retira-se da sociedade a sócia DANTELLEN CR|ST|NA SERPE GARCTA

- - BE.!E, detentora de 9.900 (nove mil e novecentas) quotas de RS1,OO (hum real) cada uma, no
'-üáíor nominal de R59.900,00 (dez mil e duzentos reais), neste eto, cedendo e transferindo a

totalidade das suas quotas à sócia vERA tÚctA RoMAGNoLI MAslERo, pelo valor nominal,
recebendo desta, neste ato, a importância correspondente em boa e corrente moeda

nacional, dando-lhe a mais ampla e irrevogável quitação.

Vll. O capital social de R530.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000
(trinta mil) quotas de RS 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado pelas sócias, em

boa e corrente moeda nacional, fica distribuído daseguinte forma:

Só cia s Quotas Capital RS %

GENI PARRA AGUSTINHO BEJE 15.000

VERA TÚCIA ROMAGNOTI MASIERO 1s.000 15.000,00

Totais 30.000 30.000,00 100

e ferramentas em geral, artigos automotivos, papelaria, material escolar e para escritório,

I

(/

NTICA
lovERSO

AO

Jg

r

15.000,00 50

50

l. A cláusula quarta do contrato social passa a ter a seguinte .redação:
"cúUsulÁ QUARTA. Do oBJETo SoctAL, A sociedade tem por objeto o comércio de

equipãmentos de informática, eletrônicos e seus acessórios, softwares, eletrodomésticos,

móveis. artigos esportivos e fitness, confecções em geral, moda e acessórios, artigos têxteis,

eletroportáteis, tintas, artigos e utensílios de cozinha, casa e jardim, material de construção

I,

n
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MAx CoMPANY IND, E CoM. DE CoNFECçÕES LTDA. ME
5u AlrrnaçÃo oo CoNrnero Soclnl

CNPJ n' 07.291.880/0001-41
Pá9.3 de 7

pet shop, livros, medicamentos, materiais elétricos, automação, materiais e equipamentos

hospitalares, odontológicos, ortopédicos e para fisioterapia, móveis de escritório e
hospitalar, artesanato e materiais de decoração e enfeites, artigos de beleza e saúde e

artigos para festa, em no varejo"

ll. A cláusula oitava do contrato social passa a ter a seguinte redação:

"cúUsutA otTAVA. DA ADMTNISTRAçÃo DA soctEDADE. A administração da sociedade

caberá à sócia GENI PARRA AGUSTINHO BEJE, autorizado o uso do nome empresarial, sendo

vedado, no entânto, sob qualquer pretexto ou modalidade, o seu uso em operações

estranhas ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de

, íâVo'r. §le: A sócia administradora fica dispensada da prestação de caução."

. .',:.: lll. A cláusula oitava do contrato social passa a ter a seguinte redação:

. -"CúUsUtA DÉclMA. Do PRo tABoRE. Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberá

:.?:fi" administradora, "Pro-Labore", quantia mensal fixada em comum acordo, a qual será

.levada à conta de despesas gerais."

lV. A cláusula décima primeira do contrato social passa a ter a seguinte

.-recação: "cúusutA DÉcrMA pRrMErRA. Do ExERcícto soctAt, DEMoNSTRAçÕES

FINANCEIRAS E PARTICIPAçAO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada

exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua

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

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

perdas apurados. Parágrafo único: O exercício social poderá ter duração inferior à (01) um

ano, iniciando-se no 1e dia de cada período, encerrando-se no último, sendo permitida a

distribuição antecipada de lucros aos sócios quotistas mediante Apuração do Resultado do

referido período"

V, A sócia administradora declara, sob as penas da lei, que não está

impedida de exercer a âdministração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

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

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

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

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

consumo, Íé pública, ou a propriedade.

Vl. Ademais, consolida-se o contrato social, o qual passa ter a seguinte

redação.

MAX COMPANY LTDA - ME

CNPJ ns 07.291.880/0001-41

I ,TE*.".rlE!#S^g-f
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Mlx Cot\,P^{NY IND. E CoM. Dr CoxrncçÕrs LTDA ' ME

5U ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIEI
CNPJ n' 07'291 880/0001-41

I

I

I
GENI PARRA AGUSÍINHO BUE, brasileira, viúva' empresária'

residente e domiciliada na Rua Platina, 155' CEP 86'808-400'

Apucarana-PR, portadora da Cédula de ldentidade' RG ne

7.699.665-2, SSP-PR e inscrita no CPF sob ne 023'084'969-59 e

VERA tÚClA ROMAGNoLI MASIERO, brasileira, casada sob o

regime da comunhão de bens, empresária' residente e

domiciliada na Rua Suzana Pacheco, 250' CEP 86'804-490'

Apucarana-PR, portadora da Cédula de ldentidade' RG sob ns

1.008.689-2, SSP-PR e inscrita no CPF sob rf 504'723 '489-49 '

únicas sócias da sociedade empresária limitada que Sira nêsta

praça sob o nome de MAX COMPANY LTDA - ME' com sede na

Rua Miguel Simião, 66, Sala A, CEP 86'800-260' Apucarana' PR'

registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o ne

41205434081 em 2L]O3I2OOS e inscrita no CNPJ/MF sob nq

07.291.880/0001-41, resolvem, por este instrumento consolidar

o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1-/

CúUSUIÁ PRIMEIRA. DO NOME EMPRESARIAT E DA SEDE SOCIAL. A

sociedade girará sob o nome empresarial de MAX COMPANY LTDA - ME' tendo sede e

domicílio Rua Miguel Simião,56, Sala A, CEP 86'800-260' Apucarana' PR'

CúUSULA SEGUNDA' FITIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A SOCiCdAdC

poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência' no país ou no exterior'

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios'

cúusulA TERCEIRA' Do CAPITAL soclAL o capital social é de

Rs3o.ooo,oo (trinta mil reais) dividido em 30'000 (trinta mil) quotas de RS 1'00 (um real)

cada uma, subscrito e totalmente integralizado pelas sócias, em boa e corrente moeda

nacional, fica distribuído daseguinte forma:

o/

/

%Capital RSQuotasSócias

5015.000,0015.000
GENI PARRA AGUSTINHO BEJE

5015.000,001s.000

10030.000,0030.000Totais

t! z6

Pá8.4de7

CúUSUIÁ quARTA' DO OBJETO SoCIAL' A sociedade tem por objeto o

comércio de equipamentos de informática' eletrônicos e seus acessórios' softwares'

,

VERA LÚCIA ROMAGNOLI MASIERO

"j,mF'Las&_J_
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eletrodomésticos, móveis, artigos esportivos e fitness, confecções em geral, moda e

acessórios, ertigos têxteis, eletroportáteis, tintas, artigos e utensílios de cozinha, casa e

jardim, material de construção e ferramentas em geral, artigos automotivos, papelaria,

material escolar e para escritório, pet shop, livros, medicamentos, materiais elétricos,

automãção, materiais e equipamentos hospitalares, odontológicos, ortopédicos e para

fisioterapia, móveis de escritório e hospitalar, artesanato e materiais de decoração e

enfeites, artigos de beleza e saúde e artigos para festa, em no varejo'

cúusutA QUINTA. Do lNÍclo DAs ATIVIDADES. A sociedade iniciou suas

atividades em 1s de abril de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado'

t'.' ,." CúUSUIÁ SEXTA. DAS QUOTAS. As quotas são indivisíveis e não poderão

--ser.iedidas ou transferidas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento das outras

,'sécias.

, , .-, ParágraÍo único: A sócia que desejar transferir ou ceder suas quotas'

_ 
-deverá notificar por escrito as outras sócias, discriminando-lhes o preço, forma e prazo de

, -ÉãÉamento, para que esta, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer

-no,prazo de trinta (30) dias contâdos do recebimento da notificação ou em maior prazo a
- 

iiiierio da sócia alienante. Decorrido este prazo, sem que seja exercido o direito de

preferência, âs quotas poderão ser livremente transferidas'

CúUSUI.A SÉTIMA. DA RESPONSABILIDADE DOS SÓOOS' A

responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem

solidariamente pela integralização do capital social.

cúUsULAoITAVA.DAADMINISTRAçÃoDAsoclEDADE.Aadministração

da sociedade caberá à sócia GENI PARRA AGUSTINHO BEJE, autorizado o uso do nome

empresarial, sendo vedado, no entanto, sob qualquer pretexto ou modalidade' o seu uso em

operações estranhas ao objeto social, especialmente a prestação de avais' endossos ou

cauções de favor.

§le: A sócia administradora fica dispensada da prestação de caução'

cúusulÁ NoNA. DECLARAçÃo DE DESIMPEDIMENTo' A sócia

administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por

se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporãriamente, o acesso a

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno' concussão'

peculato,oucontraaeconomiapopular,contraosistemafinanceironacional,contranorma

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade'

I
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MAx CoITcANY IND. E CoM. DE CoNFECÇÔEs LTDA - ME
5u Alrr,naÇÃo Do CoNTRATo Socl.ll

CNPJ n" 07.291'880/0001 -41 Pá8.6 de 7

cúusutA DÉclMA' Do PRo lÁBoRE. Pelos serviços que prestarem a

sociedade, perceberá a sócia administradora, "Pro-Labore", quantia mensal fixada em

comum acordo, a qual será levada à conta de despesas gerais.

cúusutA DÉclMA PRIMEIRA. Do ExERcíclo soclAl- DEMoNSTRAçÕES

FTNANCETRAS E PARTICIPAçÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada

exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua

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

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

perdas apurados.

Parágrafoúnico:Oexercíciosocialpoderáterduraçãoinferiorà(01)um
, 4rio- iniciando-se no 1e dia de cada período, encerrando-se no último, sendo permitida a

distribuição antecipada de lucros aos sócios quotistas mediante Apuração do Resultado do

referido período
. __i

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA DETIBERAçÃO DAS CONTAS E

friSlGNAçÃO DE ADMTNISTRADORES. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício

3ocial, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o

cato.

cúusutA DÉclMA TERCEIRA. DAS DEtIBERAçÔes oa soclEDADE' As

deliberações da sociedade serão tomadas em reunião, pelos votos correspondentes à

maioria simples do capital social, salvo estipulação legal em contrário, sendo que esses

procedimentos são dispensados quando todas as sócias decidirem, por escrito' sobre a

matéria que seria objeto delas (art. 1.072, §3e do código civil - Lei Lo.4o6lo2l.

Parágrafo único: A qualquer tempo, qualquer uma das sócias' poderá

convocar reunião para deliberar sobre todo o tipo de matéria, desde que seja dada ciência

às outras sócias, com antecedência mínima de 07 (sete) dias, por meio de carta AR/MP ou

simples notificação ou ainda por meio de edital afixado no mural de avisos da empresa.

CúU5UIA DÉCIMA QUARTA. DO FALECIMENTO E INTERDIçÃO DOS

SóCIOS. Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades

com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste

ou da(s) sócia( remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base

nasituaçãopatrimonialdasociedade,àdatadaresolução,verificadaembalanço
especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos

em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia'

cúUsULADÉ0MAQUINTA.cAsosoMlssoS.oscasosomissosdeste
licação dos dispositivos legais que regem este tipocontrato serão resolvidos Pela

a

a
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MAx CoI0ANY IND. E CoM. Dr CoxrrcÇons LTDA - ME

5'ALTERAÇÃo Do CoNTRATo Soctll
CNPJ n' 07'291 880/0001-41 Pá9.7 de7

societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei ne 6'404/76)'

conforme faculta o § único do art' 1'053 da Lei ne 10'40612002'

cúusulÁ DÉclMA sExTA' DO FoRo' Fica eleito o Íoro da comarca de

Apucarana - PR para o exercício e o cumprimento dos efeitos dos direitos e obrigaçôes

resultantes deste contrato.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam'

19

juntamente com 02 (duas) testemunhas' o presente

igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e se

seus termos.

Apucarana, 03 agosto de 2012'

instrumento em 04 (quatro) vias de

us herdeiros a cumpri-lo em todos os

VE clA NOLI MASIERO

ONICA VANESSA BRAG HETO MAZIERO

GENI PARRA AGUSTINHO BEJE

Testemunhas:

ZILDA GU IZEL E DA SILVA

N A SERPÉ GARCIA BEJE

I
}4ÀRIÀ ÀREC D;:

9

DO SS

No 4.2 8 .718- SSP-PR)
(RG No 4.429.582-r SSt-::

f

t

^wé"-

!i7Àt

$
EM:

:a: : :_:ai'li_ l
SEBASTúO MOTIA
SECREÍARIO GERAL

*ffiq@-t_
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.289MAX Informática e Office Store
MAX COIIPAITIY LTDA

cNPJ O7.291.88O/OOOl-41
Fone: 043 - 3422 - 41Os

enocuneçÃo

Apucarana, 12 de agoío de 20í 3

OUTORGANTE

OUTORGADO:

ihX COiIPANY [TDA, Estabelecada à Rua Miguet Simeão, 66 - Centro, em
Apucarana, Estado Paraná, Inscrita no CNpl/MF sob No. 07.291.9g0/00O1-41,
representado neste ato pelo seu sócio-administrador Geni parra A. Beje, brasileira,
viúva, sócio administrador, portadoÍ do RG 7.699.665-2 e CpFlMF OZS.bA+.gOg-Só
abaixo assinado, nomeia e constitui seu procurador:

Femando Parra A. Beje, brasileiro, câsado. administrador, filho de Rolivar Beje e de
Geni Parra A. Beje, nascido aos 18.09.1977 na cidade de Apucarana/pR, portadoi do ng
5.315.753-0/SSPPR e do CPF 024.f22.939-10, com endereço profissionat na Ruá
Miguel Simeão,66 - Centro, nesta cidade e comarca de Apucarana, Estado do paraná.

1) Poderes para nomear e constituir o outorgado, como representante tegal da empresa, para
representar a empresa em toda a esfera de pregão eletrônico, incluindo pregões eletrônicos na
caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e comprasnet. pregão presencial e em todas as
demais modalidades de licitações, onde o mesmo tenha amplos poderes para acordar,
discordar, transiglr, receber devolução de documentos pertencentes à empresa, retirar editais,
apresentaí documentação e proposta exigidas pelo certame, participar de sessões públicas de
habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, formular ofertas e lances
de preços, inclusive lances verbais, negociar valores propostos, assinar requerimentos,
declarações, atas, termos de compromisso, termos de responsabilidade, contratos, propostas
de pi'eços e quaisquer documentos aqui omissos a flm de participar da lícitaÉo, recorrer
administrativamente de resultados ou renunciar esse direito, impugnar recursos, receber
intimações, negociar preços diretamente com o pregoeiro, registrar ocorréncias, formular
impugnações. interpor recursos, renunciar o direito de recursos, praticando todos os demais
atos peÊinentes ao certame indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato.

2) A presente Procuração terá validade de (01) hum ano a contar da data da assinatura.

I G
Geni Parra A. Beje

Sócio-Administrador
Max Company Ltda

cNPl 07.291.880/0001-41
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MNsTÉRro Do DrsB\uowrMENro, rNDúsrRrA E couÉRCIo *r*i&90
DEpARTAÀ{ENro NActoNAl DE REctsTRo m comÉncn

,UNIACOMERCIAT OOpmmÁ

ceRnoÃo stupLlFtcADA páoina: ooí/ txxCeíificanrc qtr a iÍlf(xnl& abaixo coostarn dG dgcryn€Íttos aÍquiyaílG nÉta Junta colrrefciat e ào vigentss
na date da sr.ia €Eadbão.
Nome
XAX GOXPANY LTDÂ. TE
llãtureza JuÍidicâ: S@IEDADE E PRESÁRÂ Lr rrADA

EnderBgo CoínÍràtD (Logradourp, N'e Co.nplems{do, Bairro, Cidadb, UF, CEp)
RUA f,IGUEL GESALA À 86.8{X}-260
Oqirto Social
COTERCIO DE EQUIPÁIENTA9 DE INFORIAIICÀ ELETROI{ICOS E SEI,S ACESSORIOS, SOFTWAREq
ELETROOOTESICqS, ovEls, ARncos EspoRTtvo§ E FíTI{ESS, CO FECçÕES Er cenrL rOOl e ec-ssoruos,
ARN@S ÍErIEfit, ETETROPORTATEIS, TIi'TAS, ARIIGOS E UTEXSIUOS OC COAI{HÂ CASA E JÂRI'If,, XATERIAI- DEco srRlrçÃo E FERR TElrÍÁs Êr cER t- ÁRrlcct lwoxorrvos, plpEttRtÂ rarERtÂt- Escouh e pme
EScRÍToRp, PET SHoP, LIvRos, ET»CATENToS, IATERIAIS ELETRTcos, AuToxAçÃo, IATERIAIS E
EQUIPÁIEI{TG HOSPÍIAI^RES, ODOXTOLOGICOS, ORTOPÊDICOS e pmr RsptrmptÀ xovEts DE EscRrroRto
E HospÍTALA& AtrEs NATo E xarERrÁEi oE oEcoR^çÂo E E FEms, aRncos DE BEaEza E saúDE E ARícos
PARA FESTÀ EX NO VARE.IO.

IÉrcornpíraa ou
EmpÍGs de PeqtÊno Porb

(Lêl n' í23ÍP06)

IicÍoompíesa

do [andâto
futdoacài, Íro cadtal lR3t Eaoéaic da Sócao Aatmini!üador

t5.00,0 socNo

í5.m0,m soclo

Prâzo dê Duração

lndebrminado

SódcrPârüci!Éeão no CapltalíEspá:ie de
|.odricPF or CIFJ

I'ERA LI.ICIA ROIATü(I. IASIERO
50{723.,419{

GE PARRA A6US'II}*.IO BEGE
0zL0}(S4

ÍáÍmino do
I&rdalo

xxxxxxnxx

Stâtrs
)LXXXXXXXXXXXXXffi

Úttmo lrquiwnenO
lrú: 3íí18âXN2 Númêío: ãH261íZXY

Aro: ALTERÂÇÃO

EEnb (s): ALTERACAO DE D Íx)S E DE XOIE EIPRESARTAL

co souDAçÃo DE co{rRAÍo,Esrart[o

ÂPUCARANA - PR, 20 de setembro de 20'13
13559395€

*,í 2ÃÃO
SEBASÍIÃO MOTTA

SECRETARIO GERÂL

AI

AdmLi.ii.dor XXXSXIXXX

SÍhlaÉo
REGISTRO ATIVO

CARTOR iO .DR. 
ACYR'' rRG'

2" oFlcto NoTARIAT.APUCARANA. PR
PÍaÇa Rui 8arhasa. í30 - 3422-í004

í
I
I
I
I
I

l2 NOV 296
Cerlifico que a presenie côl,a
Jonfôro coti r sriglnâ|. Dou íd

2." Notário

CXPJ

07291 .8Ay0001{í

Data de 
^rquiYamerto 

do
Ato Consfiünivo

2íro3r:D(E

Cspibl: Rt 3{r.lXrO,oO

frRlt{Ía rrl REArs]

3l1.000,00Caplt l lnGgrâlizado: Rt
ITRINTA TIL REA§)

UC.

tática

JUC
eiator

SSP'PR

*1

ütro.o d. ldeIrtificasão e Rsgbbo de
Emp.e.G - NIRE (SGíb)

'al 2 05a341!8.í

Data de lltícao
deArivi&

0ír0{:lt}05
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{px*.*ita Federal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDIGA

NÚMERo DE INSCRIÇÁo

07.29í.880/000í-4í
,1rnz

NOME EI\,4 PRE§qÂlA!

MAX COM PANY LTDA. ME

rÍuLo Do ÉSTABELECtMENTo (NoME DE FANTASIA)

côorGo E DEScRTÇÃo DAATTvtoADE EcoNôMlcA pRlNctpAL

47.51-2-01' comércio vareiista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

cóDtcoE DEScRTÇÃo DAs ATtvTDADES EcoNôMtcAs sEcuNDÁRns
47.53-9-00 - Comércio Yarejisla especializado de e letrodom ésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01. Comércio varejista de móveis
47.61-0-0í - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio vareiista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Com ércio varerista de artigos m édicos e ortopédicos
96.09.2-03 - Aloiamento, higiene e embelezamento de animais
47.89.0-99 - Comércio varejista dê outros produlos não especiÍicados anteriormente

cÓDIGo E DESCRIçÃo DA NÂTt]REzAJURÍoIGA

206-2 . SOCIÊDADE EIÚ PRESARÍA LIMITADA

,TaGRADOURO

I IGUB- SIMIAO

coMpRovANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAÇÃO DATADEAAERTURA

2110312005CADASTRAL

NÚMERo

66
COMPTEMENTO

SALA A

MUNtciPto

APUCARAl\lA

oATA DA SITUAÇÀb CADASTRAL

2110312005

CEP BAIRRO/DISTRITO

86.800-260 CENTRO

SITUAÇÀO CADÂSTRÂL

ATIVA
:

: MOIIVO DE SITUAÇÃO CADASTRÂL

SITUAÇAO ESPECIAL DAIA DA SITUAçAO ESPECIA!

PR

:292

Apro\ado pela lnstrução Normatira RFB n. 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 2010912013 às 09:36:35 (data e horade Brasília).

I vottar j

Página: 1/í
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07291880/ooo 1-41
Razão SociaI: IYAX COI\4PANY IND E COM DE CONFECCOES LTDA

Endereço: AV MINAS GERAIS 2490 / VILA NOVA / APUCARANA / PR /
86812-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de nnio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acirna identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 16/ 70/ 2Ol3 a 14/ L1/2Ot3

Ce rtificação Número : 20 13 1 0 16 1 6232 166413206

Infornnção obtida em 7U tl/2o13, às 12:58:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca íxa. gov. br

| .l
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N. 00061 201 &14022880
Nomq MAXCOMPANY LIDA - ME

CNPJ: 07.291.880/0001-41

Ressahado o direito de a Fâzenda Nacionaj cobrar e inscre\êr quaisquer diúdas de responsabilidade do sujeito

passirc aclma identitcado que úerem a seí apurâdas, é certificado que não constam pej|d-ências em seu nome

Lrã,ià"1 l."ttiÀrço* 
"d;inistradas 

pela secretaria da Receita Fedeíal do BÍasil (RFB) ê a inscriçóes em

DÍüda Ati\€ dâ Uniáo (DAIJ).

Esta cêrtidáo, emitida em nome da hatliz e úlida pera todas as suas Íliais' refere-se êxclusi\amênte às

.à"iriÀ"iiã"" pà"ia"*iaÍias e às contÍibúições de\id;s, por lei. a terceiros' 
'nclusi\ê 

às. inscritas em DAIJ'

;il;;;;;i" ;;;"."is tribúos admini;rddos pela RÊB e as demais inscrições em-oAu' âdministradas

pl"i,."ir"ãáu"-e"ra aâ Fazenda Nacional (PGFN), obieto de certidão conjunta PGFIUFiFB'

Ésta ceÍtidão é \6lida para as finalidades preústas noart 47daLei n'8'212de 24dejulhode'1991' exceto

paía:

- a\€rbaçáo de obra de conslruçáo ciülno Reniclm 
'te 

lmótEis:

-'rJriá,i a. capilâl social, lransÍeéncia d"e controle de cotas de sociedade limitada e cisáo parcial ou

transÍormaçao daentidade ou dê sociêdade sociedâde ernpresáriâ simplês;

- u.irà 4" 'nÁ" i"aivau"l ou de empÍesáío, coiÍoíme deinido pelo ad 931 da Lei no '10 406' de 10 de Janêiro

de 2OO2 - Código Ciü|, extinçáo de entidade ou sociedade empresâria ou simples'

Átacáo desta ceíidão eslá condicionada à fnalidade para a qual Íoi emitida e à \êÍifcação de sua

. ',cráade na lntemet, no endereço <htlp://wlrw'íeceita fazenda'gov'bÊ'

Cenidão emitida com base na Portaia Coniunta PGFI'URFB n" O'1' dê 20 dê janeiro de 2010-

Emitida êm 01/08/20'13.
válida aG2AA1D014-

Certidão emilida grdtuitamente.

Atenção:qualquêr rasura ou emenda in\âlidará este documento'

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBlÍOS RELANVOS ÀS CON]RIBUIÇÓES PREVIDENCÁRIAS E ÀS DE TERCÉIROS
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ae6
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do EstadoPARANI\

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual

N" 10932342-99

Certidão íomecida para o CNPJ/MF: 07.291.880/000í.41

Nome: MAX COMPANY LTDA - ME

Ressalrado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrerer e cobrar débitos ainda não registrados ou
que \enham â sêr apurados, certificamos que, wrifcando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: LicitaÇão

A autenticidade desta Certidão dererá ser conf rmada üa lntemet
www.fazenda.pr.qov.br

Esfa Certidão tem validade alé 1810112014 - Fornecimento Gratuito

,-Pr-

E{âdo do Paraná
Sêcreteria de E§ado da Fazenda

Coordenaçáo da Receita do Edado

Ceíidão N" 10932342.99

Emitida Eletmnicamente via lntemet
20/09/20'13 - 09i39:40

Dados transnitidos de Íorma segura

Tecnologia CELEPAR



MINISTÉRIO DA FAENDA
Procuradoria€era I da Fazenda Nacional
Secretaria da Rêceita Fedêral do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UN Áo

Ressalrado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrercr quaisquer díüdas de responsabilidade do

sujeitopassiroacimaidentifcadoqueüeremaSerapuradas,écertificadoquenãoConstam
pendências em seu nome, relati\as a tributos administrados pela secretana da Receita Federal do

Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Atira da Uniáo iunto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e úlida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à

situaçãodosuieitopassironoâmbitodaRFBedaPGFN,nãoabrangendoaScontribuições
preüienciárias é as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusire as inscritas em DMda Atiw do

instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica'

A aceitação desta certidão está condicionada à r,erificação de sua autenticidade na lntemet' nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov'bÊ ou <http://www pgfn'fazenda govbr>'

Nome: MAX COMPANY LTDA - ME

CNPJ: 07.291.880/000141

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3' de 02lO5l2OO7

Emitida às 16:08:44 do dia 25106/2013 <hora e data de Brasília>'

Válida até 2211212013.

Código de controle da certidáo: AD77.7163'7F24'4A,60

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda inralidará este documento'
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PODER JUD] CIARI O

JUSTIÇA DO TP.ÀBÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBÀI.HISTÀS

ME (MATRIZ E EILIAIS )Nome: MAX COMPANY LTDA
cNP,f : 0? . 2 91 . I8 0 / 0 0 0 L - 41
Certidão n' : 36137530/2013
Expedição: 23/09/2073, às
validade,: 2L/03/20L4 - 180
de sua exped j-ção .

07:49248
(cento e oiEenta) dias, contados da data

certif ica-se que tÍÀx coúPÀlÍY LTDÀ - uE (IiíÀTRrz E rrlJrÀrs) , inscrito (a)

no CNP,] sob o n" 07.29L.880/Ooo1-41, t{Ão coNsTÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas .

Certidão emitlda com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 72.440, de 7 de julho de 2oll , e
na Resolução Administratsiva n" r47O/201r do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certj-dão são de responsabil j-dade dos
Tribunais do Trabalho e estão aEuali-zados 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 estabelecj-mentos, agências ou f iI j-ais.
A aceitaÇão desta cerEidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portsa1 do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst . jus .br) .

CerEidão emitida graEuiEamenEe .

INFORMAçÃO II{PORTÀ]{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consEam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JusEiÇa do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em senEença condenaEória transitsada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incLusive no concernente aos
recolhj.mentsos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumentos ou a recolhimenEos determinados em 1ei,' ou decorrenEes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DDú..'i.das e suges!ôes: c:ld
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IMPEBIO BR

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

EDTTAL 6412013

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçO: 06 (seis) meses

VAIIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias

PRAZO DE GARANTIA: 12 Meses do fabricante, exceto para o item 3 que é z4(vínte e quatro) meses

PRAZO DE ENTREGA; 05 (cincol dias corridos

RAZãO SOCIAI: IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTDA-ME

Nome fantasia: IMPERIO BR

Endereço: RUA PARAIBA 68 - SALA 03
Cidade: CORNELIO PROCOPIO

Cep: 86300000

Fone/Fax: 43 3523-9204

CNPJ: 01.114.326/0001-02
lnsc. Est: 90586509-91

Banco:756
Agencia:4355
Conta Corrente: 9593-1.

TitUIAr dA CONTA: IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA LTOA-ME

Corn Procópio, 12 de Novembro de 2013.

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LT

ly M M Luize
Procurador

- Saiô 03 - Cornélio Pro.ópio - Parana - CEP 85.30G0m -Tele{onê: 143) 3523 9204

Item Quant UN Oescrição U nitário Total

3 4 UN

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS -Ar quente/frio Capacidade de 9.000

BTus/h,cor branco, funçoes de Íefrigeração, aquecimento, desumidiÍicação e

ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m3/h, dimensôes da unidade

interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade inteÍna de 8kg, dimensões da

unidade exteÍna (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27k9,

consumo de energia mensal de 17,2kwh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos.

(Deverá ser instalado no locala 5er indicado).
MARCA: CONSUL

MODELO: CBU/CBZ09CB

1,.472,40 5.649,60

20 UN

8ERçO Medidas: comp. 1530 mm x laÍg. 750 mm x alt. 1274 mm. Cabeceiía

Íabricada em MDF de alta resistência mecânica, com superfície e bordas lisas e

aÍredondadas. Estrado em madeira maciça, com sistema de fixação por paraÍusos e

buchas, com altura regulável. Doi5 rodízios livres e dois çom travas de segurança.

Na cor branca. Com certificado do INMETRO.

MARCA: MOVEIS CAROLINA

MODELO: BELLA

367,OO 7.340,00

21

IMPRESSORA LASER MON cA, 25PPM RESoLUçÃo 6oox6ooDPt,

3 UN

coNExÃo usB 2.0, REDE ETHERNET 10/100, PRocEssADoR 400 MHz, MEMoRIA
pADRÃo 32MB, lMpREssÃo EM FRENÍE E vERso AUToMÁTIC& 127 voLTs,
TECNOLOGIA AUTO ON/OFF, BANDE'A P/ 250 FOLHAS, TONER Ê CABO UsB

TNcLUSOS

MARCA: LEXMARK

MODELO: E260DN

605,00 1.815,00

TOTAr DA PROPOSTA Rs 14.804,60 (qUATORZE MrL OTTOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA

cENTAVOS)
Rs 14.804,60

tõ'r . r rq. : z610 o o 1 - crft

IIfERIO BR DI§AIBUIDOflA LTDA. t.iE

Ruâ 9áreib."68 sala 03
€raro, CEP 86300-000

Mpro Paraná
o1 114.326/0001,02 - tE 90.586.509-91

(

PROPOSTA COMERCIAT

Dani

11
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IrlRF,TiÍq,?R

Á

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PE: 642Ot3

DEctARAçÃo DE CUMPRIMENTo Do DtsPosro No rNcrso xxxu Do ARTe 7e DA coNsrrurçÃo FEDERAT

IMPÉR|O BR DISTRIBUIDORA ITDA, inscrito no CNPJ sob número 01.11 4.r26looot-o2, sitoà Rua paraíba,

A- sala 3 ' na cidade de cornélio Procópio, Estado do Paraná, cEp 86.300-000, por intermédio de seu representando legal,
Jixo identificado, DECIARA: para fins do disposto no inciso v do art. 27 dâ Lei ne g.666, de 21 de junho de 1gg3, acrescido

pelâ Lei ne 9'854' de 27 de outubro de 1999, que não empreto menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, peritoso ou
insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatoze) anos, na condição de aprendiz,
nos termos do inciso XXX|ll, do art. 7s da Constituição Federal.

Cornélio Procópio, 12 novembro, 2013

-Yn
IMPÉRIO

Da

DISTRIBUIDO TDA
ly Morato - sócia

CPF:783.572.259-34

IiIPIRIC BR DisiRl,,qi_ii0|p,{ [DA. ii,tt

Rua Fa;síb:,63 s.ill 03

Là"?'#o-,f.1;;l+:,yri

t

lMPtRlO BR DIsTRtBUtDORA I-TDA- iue parâíbã

01.1r4.32610001.o2 _ 90.586-509,91

.68 - Salâ 3 - Cornétio pro(ópio- paÍaná - C[p 86_3d)_OOO _ TeteÍone: (43) 35t3 9204

&K}
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IMP
Dis

RIO BR

Á

. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PE: 6420L3

DECLARAçÃO DE IDONEIOADE

IMPÉRIO BR DISTRIBUIDORA trDA, inscrito no cNPJ sob número 01.114.32610001-02, sito à Rua

A 68 - Sala 3 , na cidade de cornélio Procópio, Estado do Paraná, cEp 86.300-000, por intermédio de seu representan(

abaixo identificado, DECIARA: Para todos os fins legais e necessários, que está de acoÍdo com todas as disposições do

supracitado e que que não fomos declarados inidôneos paÍa licitaÍ ou contratar com o poder público, em qualquer

esÍeras

CornélioProcópio, 12 novembro,2013

0

PERIO BR

Daniel

TRIBUIDORA LTDA

orato, Sócia

CPF:783.572.259-34

Il.i,il:: ii '-.:l , :,iii fiÂ, iiit

Rua 9:;:,i;:.+ô s lr 03

C:nr,í3 - CEP S6-rj0-ÚC0

L;;;;" n,ã.opú - Paraná |

$tvft4,3

IMPERIO BR DISTRIBUIDORA tÍOÀ - Rua Paraiba, 68 - Sâla 3 - Co.nétio pro(ópio _ pàraná , CEp g6.3OO-OOO - Tetêfone: (43) 3523 9204

-Ya,



r6-605'98§ 06 - t0-r000/9zE.rrT.r0
,0Z6 €ZS€ {€t) :auoJalal - 0OO-0O[.98 dlf , gop]ed - olcíorord ortaurol . t etes 99 

, PqleJ

te-6sz'zls'tql 4d)

ctnstu-tsto u8 0t8ld!!t

eDos - oleJôl

-t'i vuo0tnstu-Lst
eo

oluldt/\]t

tu

C

t!-L

€I0Z 'oJqua^ou ZI ,oldotold oll?uJol

'saJolJêsod setju?Jlolo leJeltrãp êp apepauole8ljqo ep eluell ,o!Jglelo!l 
ossetroJd aluasâ.n

ou op5eltllqerl equlu e eled so^rllpedult sote, ule$lxeu! elep etuaserd e ?le anb,!el ep seuad se qos VU\nflO ,o'"rrorf
oxreqe leter opueluaserdal nãs ap orpaurâlur rod 'ooo-oo€ 98 d3l 'guered op ope§r ,ordglord o!raujol ãp apeplf, eu , E eres - 89
'eq,ered enu ? orls ,ZO-trOOO/9ZE.rII.trO olaurlu qos fdNf, ou olr.r3suÍ,VOI.| VUOOtngtUlStO US OtUJdlu

so^[tosdwt sorvl ]o vtf,N3rstxlNt lo ov5vufl)lo

EÍOZVq :ld

og5e1rc11 ap aluaueulad ogss!ruo]
vuv8uv8 vtNVS V^ON lo lvdDtNny\l vunlEjlud - o

v

' tut'

uà"ôiüài"r^l

l

- o.lluàJ
PJ9d ENU

ü;uJCtJi
t7t1 I I

! :i l
L 0

j:,;

L
L t b T r I

w



.304"

IMPERIO BRU's,:r:uidoÍã

Á

O - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Comissão Permanente de Licitação

PE : 6420L3

DECLARAçÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

IMPÉRlo 8R DlsrRlBUlDoRA I-TDA, inscrito no CNPJ sob número 01.114.32 61000r-02, sito à Rua

Ãi'0": 
ul - t:n 3 , na cidade de cornélio Procópio, Estado do paraná, cEp 86.300-000, por intermédio de seu representando

rl' abaixo identiÍicado' DECLARA sob as penas da Lei, que em conÍormidade com a Lei complementar 123/2006 está
enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4s do artigo 3e da Lei

Complementar 123/2006,

Cornélio Procópio, 12 novembro, ZO13

P.P

MPÉRIO BR RIBUIDORA LTDA

..,1", ., s.:.: 03
n-^ , .'-- '- - t,'iiUrruLüpro - paraná 

I

iliil lr i,: ...,ilr]'lç'\i:

Rua pa

L.t"*'J,?.

Cornélio Pro.ópio - paraná , Ctp A6.300_000 - Tet€Íone: (431 3523 9204
01.114.326/0001-02 - 90.586.509-91

íL- :t.\-
\-\ '

Daniely Morato - Sócia

CPF:783.572.259-34

IMPERIO BÀ DISTR|AUIDORA LTOA- Rua paraíba,68 _ Satà 3

1-e\
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II'IT,F.TJg..PR

Á

O . PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Comissão Permanente de Licitação

PE: 642013

DECTARAçÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIçÕES DO EDITAL

IMPÉRlo BR DlsrRlBUlDoRA l"TDÀ inscrito no CNPJ sob número 01.114.32 Slooot-o2, sito àRua

Paraíba' 68 - sala 3 , na cidade de cornélio Procópio, Estado do paraná, cEp g6.300-000, por intermédio de seu representando

)l' abaixo identificado, DECLARA estar ciente e de acordo com as condições contidas no Edital, acima indicado, assim com

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

CornélioProcópio, 12 novembro,2013

MPÉRIO BR IBUIDORA LTDA
Daniely Morato - Sócia

CPF:783.572.259-34

li'1iii.il Bil. Di:iirl;:.;;il'1 LiDA' l'11

Rua F;r-:i;:, "<B s':ia 03

Centio - CLP ôiliC-00'

L#ffi. Pà.oPt : ru'unaj

CARI 0lttt4,

IMP'RIO SR DISfRIBUIDOiA LfDÂ

01.1r4.126/0001-02 - 90.586.509-91

- Rua PâÍaíba, 68 - Sela 3 - Cornétio procópio _ parãná , Ctp a6.3OO-000 - Têleíone: (43) 3523 9204
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JU
"-ÍO'[qPERIO BR DISTRIBUIDO RALTDA.ME

U ALTERAÇÃOT DE CONTRATO
14.326t0001-922 :

SOCIAL
CNPJ {F N" 01.1

ÁR.CÀNJO Íurlr "rinirôr{,de comunhão de bens, comerciante, residente e domiciliado
nesta cidade de Comélio Procópi o, Estado do Paraná, a Rua: padre José Kand lztora. 48,Jardim Bandeirantes, Cep: 86300-000, porrador da cédula de identidade RG no 4.081.715-8expedido pelo lnstituto de IdentiÍicação do paraná e inscrito no CPF/JVTF NO
5 5 1.63 4.249 -04 e DANIELY CRISTINÁ MACHADO L[JIZE,, brasileir4 casada no re-grme de comuúão de bens, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Comélio
Procópio, Estado do Paraná, a Rua: Padre José Kandiziora n. 48. Jardim Bandeirantes,
Cep: 86300-000, porradora da cédula de identidade RG n' 5.049.090-4 expedido pelo Ins-tituto de IdentiÍicação do paraná e inscrita no CpF.À4F n' 783.572.259-34, sócios compo-
nentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de IMPÉRIO BR DISTRIBUIDO-
RA LTDA-ME , estabelecida nesta cidade de Comélio Procópio, Estado do paraná, a Rua:Massud Amin n" 199 Sala C, Cep g6300-000, com contmto social devidamente registrado
na Junta Comercial do Estado do paranâ sob n' 41203476135 por despacho em sessão de27 de Maryo dc. 1.996, primeira alteração de contrato social arquivado sob n" 9g297gl3g
por despacho enl sessão de 0l de Dezem!,ro de L998 , segunda alteragão de contrato social
arquivado sob.no 000758485 por despacho em sessão de I I de Maio de 2.000 e terceira al-teração de contato social arquivado sob no 20117701122 por despacho em sessão de 22 de
Setembro de 2,01 1, RESOLVEM por este tns trumento paÍicular de alteração de contralo,modilicar e consolidar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

cLÁusuLA PRTMEIRA: A sede da sociedade que é na Rua Massud Amin no rg9 sarac, cenho, nesra cidade de comélio procópio, Estádo do paraná, cep soloo-oó0. passa a
ser na Rua Paraíba no 68, sara 03, cenüo, nesta cidade de comério procópio, piàao ao
Paranrí, Cep 86300-000,

CLÁUSULA §EGUNDA:FiCA AI.CTAdO O NOME dA SóCiA DANIELY CRIStIN..\ MA-
9-I1Po LUZE, passado pam o nome de DANIELy cRrsrINA MACHAD. rraoÀnio
LUIZE, conforme certidão de casamento no 557r, do Liwo 8-057, Forha l3g de 09 de Ju-
lho de 2.001.

cLÁusuLA TERCEIRÂ : permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colid!
Íem com as disposições do presente instrumento.

coNsoLrDAÇÃO DO CONTRATO SOCTAL.
IMPERIO BR DISTRIBUTDORA LTDA-ME

ARCANT' LUrzE ru*oR, ,:Y,,',ffi:l;:lti" ,['JL';l;'i,omuúão de bens, comer_ciante, residente e domiciliado nesta cidade de coméÍo procópio, Estado do i.*râ ;Rua: Padre José Kandiziora,4_g, Jardim Bandeirantes, cep: g63ri0-000, portador aa céãuiade identidade RG n"4.081.715-g expedido pelo Institúo iãentificação do paraná e inscrita
NO CPF/]VÍF Nq551.634.249.04 E DAIr'IELY CRISTINA MACHADO MORATO LUI-ZE' brasileira, casada no regime de comuúão de bens, comerciante, residente e domiciria-
da nesta cidade de cornério procópio, Estado do paraná, a Rua padre José Kandiziora n,48, Jardim Barjr:Lantes' cep 96300-000, pJÍador da cédura de identidade R 

- 
n.5.049.090*4 expedido pelo Instituto de Identificaçao ao p*ana 

" 
inscrita no cpFÀ4F no

.ri



o
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rurÉnro nn orsriunurDoRA rrna_iie,
cNpJ/MFol.n.;.-r26t0o0t_0i,' '." ' - .,- :

FL02

783'572'259-34. sócios componentes da sociedade que gira sob a nome empresarial denvrpúnro nn orsrn*uinóü-;ü;iffi]iJá1",.",0^ 
nesta cidade de comérioProcópio, Estado do paraná, a Rua paraÍba r; ãt, Sa" ô: , Centro, Cep 86300-000, comcontraro social devidamente regisrrado na r*tu ôorn"."iur a" goáa" ã" i,ã*á, il ,.4120347613s por despacho em- sessâo a. zi ã ú"rç" de 1.996, primeira arreraçâo decontrato social arquivado sob n" 98297813s por aespactro em sessão de 0l de dezembro del'998 

' segunda alteraçâo de contrato social urquruão.ou n.00075g4g5 por despacho emsessão de I I de Maio de 2.000 e terceim ,it*dt"-ã; contrato social arquivado sobnw,ll770l122 por despacho em sessão de 22 de §erembro de 2.01 r RES,LVEM con-solidar o presente contrato social.

Cf,ÁUSUf,a ?RIMEIRA: A_ sociedade gira sob o nome empresarial de IM,ÉRIO BRDISTRIBUIDORA LTDA-ME

cr'Áusur'a sTGUNDA: A sociedade tem §ua sede na Rua paraíba no 6g, sara 03, cen-ko, Comélio Proeópio, Estado do paranrá" Cep SO:Oó-OOO.

cLÁusuLA TERCEIRA: Asociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas ativi-dades em data de 22 de Março de 1.996.

.LÁUSULA QUARTA: O objeto sociar é; comércio atacadista de equipamentos de in-formática' comércio. atacadista ie suprimen,"r;;;'ú;tic4 comércio atacadisüa es,e-cializado em telefonia e equipamentos de telefonia ",r,"r"i;;r",;;;;";;ffiffit;.anar.elhgs eletroeletrônicos, tecnorogia,.eletrodomesticosl eletrônicos, móveis, matérias deescritório, comércio atacadista de .ãqu*a, pa,o ã"i"r"da" comercial e gerencial, fabrica-
ção de eqriipa.rnr,riios de informárica, rau;caiao d;;;E;;", para equipamentos de infor-mátic4 coméroio varejista especializado. de'rd;;.il"r 

" 
suprimentos de informática,comércio,arejista especializado 

"- "quipu-"ntJ, ã" i"to"i" . "";;.;çã;;';;;;varejista de artigos de uso pessoal e doméstico, 
"*..io 

inro..atica e comunicação, impor-tação e exportsção de equipamentos de informádca . pi..áça" de serviço em equipamen-tos de informática..

cLÁusuLA QUINTA: O capitar sociar subscrito na importância supra de R$50.000,00(. cincoeata mil reais) represenrado por quotas o" nír ,otí i um real) cada uma, fica assimdistribuído entre os sócios:

\
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IMPERO BR DISTRIBUIDORA LTDA.KIE
CNPJ/NíF 0 I. I I 4.326t 000 t -02

CAPITAL RS
45.500,00

4.500 -00
50.000,00

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro ( 4) primeiros meses se

§ócros
ARCANJO LUZEJTJNIOR QUOTAS

DANIELY CRIS-TINA MACHADO MORATO LUIZE XJ;;To1a1.................. 
50.000

cLÁusuLA SEXTA: As quota§ são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferi-das a terceiros sem o consentimenro p*;il;; ;;r ;iJãr, uo, quais ficam assegurado, emigualdade de condiç.§es o direito ar pr"rr*".]" p*" Iü"aquisrçao se posta a venda. Eferi-vada a cessão, formalizar-se com a aiteração .ont ut ui.-

cLÁusuLA 
'ÉTIMA: 

A responsabiridade dos sócios e restrita ao varor de suas quoras,mas lodos respondem solidariamente .o, u utt.*çaol-ort utuut.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá aos sócios ARCANJoLUIZE JUMOR C DANIELY CNTSTiXA úEéiiiJO MORÂTO LIJIZE,AOS qUAiScompete individualmente o uso da denominaçao sociãI5r, como representar a sociedadeativa e passivamente, em juízo ou fo^ra del", em qr"l;;";"", perante pessoa natural ouju-rídic4 autoridade, oÍicio ou repartiçâo p,riuíica, poaeião praticar rodos os atos necesúriosa consecução tÍos objetivos sociais, inciusive conüair emorestimos junto 
";;p;u-;"u_d4 pública e de economia mista.

cLÁusuLA NONA: Os administradores declaram sob as penas da rei, que não estão im-pedidos de exercer adminishação da ro.i.aua" f* i.1 Çciar ou em virtude de condena-ção criminal ou por se encontrar. em sob os efeitàs dela, à'perra que vede ainda que tempo-rariaÍnente, o acesÍ;c a careo público, ou por.r,,r. i"i#,.,i ,, o" prevaricação, peita ou su-bomo' concussã'r' pecuraõ o,'pnrru u.iono*iu pofJ*, .onou o sistema financeiro na-cional, contra as nonnas de defesa ou .on"o..e*ii-;;;; ,r rerações de consumo, fé pú-blica ou a propriedade.

cLÁusuLA DÉCIMA: os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensala título de próJabore, observada as airporiç0., ,.Àrfrrr"nt r"s pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O.exercício sociar terrninaftí em 3r de dezembro decada ano. A Íinar do exercício sení levantado 
" 

s"lÀi"?;ra, apurando-se o resurtado doexercício, com observância das prescrições legais.

c.t:{YSUtA DÉCIMA SEGUIT{DA: No caso de falecimento ou retirada de sócios a so-ciedade continuará suas atividades 
"orn 

or h"ra.iroJ. ,rràr.or.r. Não sendo possível ouinexistindo interesse destes, ou dgs sfr.o1 .;;;;;;, o vator de seus haveres seráapurado com ba-"e nr situação patrimonial au r-.ri.iuà",-u ãutu da resorução, verificada embalanço, Ievalrtado especialmente para o fato.

mlno do exercício social, os sóc ios deliberarão sobre as contas da soci
gulntes ao tér-

FL 03
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cNpJ/tvlF0r.ll4.326t000t_o2: , .. . :::
FL 04

cr,Áusur,a oÚcrul euARTA: Fica eleito o foro desta cornarca de cornélio procó-
pio, Estado do Paraná, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações deste con-
tato.

E, por estarem assim justos e contrakdos assinam o prcsente instrumento em quatro(4)
vias de igual teor e forma, obrigando-se ,por si e seus herdeiros a cumpri-lo em iodos os
seus termüs e itiJ!,

Comélio Procópio (PR) l3 de fevereiro de2.012

LTIIZE JUNIOR

D LY MA MORÁTO LUIZE

rMPÉRro BR DTSTRTBUTDORA LTDé--MD :. .

!!OÁ-l!E
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PÁRANÁ

COMAIICA I)E CORNELlO PRO('ÓPIO
CARTORIO OISTRIBUIDOR & ANEJ(OS

AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 . CENÍRO
coRNÉLlo PROCÓP|O/PR , 86300-00

TITULAR
INALDO BORCHERS MUELLÊR

JURA,,ENÍAOOS
ALEXANDRÉ ALVES FERREIRA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra.

IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA - ME
inscrita no CNPJ no 01.114 326/0001-02, estabelecida nesta cidade e Comarca de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no periodo compreendido entre a presente da-
ta e os últrmos 18 anos que a antecedem

tilllilill[illtilillllil
coRNELIo PRocÓ

i tiltil tiIr itil [til Iiltillilil llfiil[ IiltIll]itiuliltlt
PIO/PR '11 de Novembro de 2013.2O:O2:58

IRA

DISTRI BUI
ã(G56596

Custàs = RS 23,2),

Ás cuslÉs acrmá cot ês@ncle Nt d€,s§oa

\!

!

I
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
CARÍORIO OISTRIBUIOOR & ANEXOS IITULAR

AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 . CEi.ITRO INALOO BORCIjERS MUELLER
CoRNELTO pRocópto/pR - 06300-00 JURATúENTADOS

ALEXÂNDRÊ ALVES FERREIRA

Certídão Negativa

certifico, a pedido de parre interessada, que revendo os rivros e arquivos
dC distribUiçãO dE FALÊNCA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL C EXTRAJUDICIAL; SOb
minha guarda neste cartório, veriÍiquei NÃo CONSTAR nenhum rêgistro em anda-
mento contra:

IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA. ME
inscrita no cNPJ no 0'1.114.326/0001-02, estaberecida nesta cidade e comarca de
cornélio Procópio, Estado do paraná, no período compreendido entre a presente da-
ta e os últimos 18 anos que a antecedem.

ril fl 1 fl t il t tilil il ilffi il til il til 1 il 1 1il ffi ilil il til il il 11 ffi ilil tilil flil flil ilill
coRNELtO PROCÓpto/pR. 1.1 de Novembro de 2013 2003:16

F(1d{ r .., tJ:,. I gt Í..-t.J
9.4§"óRio gD

Dtstlttsulú{rR E Ârie
lneldo êotchsís

ôr.ríbero&r n Ár*!
t! S;.i4i ôuôorl!. !ll.::xÊr;Í. :i.â,r. É!) 3iA3-ôrt

EIRA

DISTRIBUI
E(cs6595

Custas = RS 23,21

74s cuslâs scrrra correspoí,lCê poapessoa
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergêrcia, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo cadastral.

Aprovado pela lnstruçáo Norrnativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 31/í0/20í3 às 10:29:59 (data e hora de Brasília).
VoltaÍ

Página: 1/í
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Nú[ERoDE tNscRçÁo
01.1't4.326t000142
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

NOI!/E EIIJPRESÁRIÂI

IMPERIO BR OISTRIBUIDORA LTDA - MÊ

rÍÍul o Do ESTÂaELEcrMENTo (NoME oE |AI{TASra)

IMPERIO BR OISTRIBUIOORA

cóDrco E DESCRTÇÁo oAATrvrDÁDE EcoNôMcA pRrNcrpÀL

46.5í4-0í . Comércio atacadista dê êquipamentos de inÍoÍmáüca

cóotGo E oEscRrÇÁo DANAÍuREzAJURiolcA
206.2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIM|rADA

!oGRêOO!RO
R PARAIBA

NUIVERO

68
COIVPL ElvE N TO

SALÂ 03

CEP

86.300{00
SARRODISTRÍIO
CENTRO

wNrciPro
CORNELIO PROCOPIO PR

sruÂçÁo cÁD16TR^r DAÍA oA stTUAÇÁo cÁDlsTRÁL
o3iíln00s

imÍ\o oE stTUAÇÃo clo!ôTRAL

slIuÀçÁoESPEcTAL oÀTA oa srruÂÇÁo EspEctÁL

cóDrco E DESÇRrÇÀo ors ATMoADES EcoliôMrcAs sEcuNDÁRlAs
46.5'16-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4{0 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.49-4{2 - Comércio atacadista de aparelhos êlêtrônicos de uso pessoal e domésüco
46.65{{0 - """Comércio atacadista dê máquinas e equipamentos para uso comêrcial; partes e peças"""
26.2'l-3{0 - FabricaÇão de equipamentos de informática
26.22-í-00 - Fabricação de periÍéricos para equipamentos de informática
47.51-2{1 - ComéÍcio vaÍejista especializado de equipamentos e suprimôntos de informática
47.52-í -00 - Comércio varejista êspecializado de equipamentos de telefonia e comunicaçào
47.59{-99 - Comérçio varejista de outros aÍtigos de uso pessoale doméstico não especificados anbrioÍmente
47.57-1{r0 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico,
exceto informáúca e comunicação
95.í1-8-00 - Reparação e manutençâo dê computadores e de equipamentos periféícos

ldel 3l/1012013 1O:30

htF:/^ryww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cn...

E
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

OATÂDEAAERÍURA

28l03/1996



uemdão Negativa de Débitos Tributíirios e de Dívida Ativa Estadual

PARANÁ

https ://w wrv.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negati 
va2.asp?eUser:&.

.313
Estado do paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estaão

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DúiOa Ativa Estadual

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registradosou que venham a ser apurados. certficarnos q;, ;;;á""; regrstros da secretaria de Estadoda Fazenda. constatarnos não existir p".oá*iã-. 
", ,áÀã'oãrliu"r"n,", nesta data.

3ff,."|S,i..ffi!||,j"""1130í,JÍj"! os estabetecimentos da empresa e refere-se a debitos deacessórias. tária, bem como ao descumprimento à" 
"orúãõo* ,"rloirllr".

No 11í41060-70

Certidâo fornecida para o CNPJ/MF: 01 .114.326t0001_Oz
Nome: IMPER|O BR D|STR|BUIDORA LTDA

Finalidade: LÍcitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.Íazenda.pr.qov. br

lÀr Estado do Paraná

,ffi^ 
":ffi:fi;r'""r:'#""ffr"*r""H"
Cenidão No í1í,tl060-70

Emilida Eletronicamente úa lnternel
11t11t2013 _ i6t2i:15

Dados lransmilidos de Íoíma segura
recnologrê CELEpAR

Ide I

Í6-60s 98s'06 - z0-r000/9zt.ttr.r0

ll/11/2013 t6:25

Esta Certidão tem validade até 1110312014_ Fornecimento Gratuito



Certidao Negativa de Debito

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Página I de I

314

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

E ÀS DE TERCEIRoS

No 000832013-14022326
Nome: IMPERIO BR DtSTRtBUtDORA LTDA - ME
CNPJ: 0'1. 1'14.326/0001 -02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer divtdas de responsabrhdade do suJeito passivo acima
roentrtrcado que vierem a ser apuradas, é certiÍlcado que náo constam
pendências em seu nome relativas a contribuiçÕes administradas pêla
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é a inscriçôes em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuiçôes pievidenciárias e âs
contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros, lnclusive às anscritas em
DAU. nâo abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
oemars rnscriçÕes em DAU, administradas pela procuradoria_Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta pcFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no ar.. 47 da Lei no
8,212 de 24 de lulho de 1991, exceto para:

- aveÍbaÇão de obra de construção civil no Registro de lmóveis,- reduçáo de capital social, transferência dé controle de cotas de
sociedade limitada e cisáo parcjal ou transformaçâo de entidade ou de
sociedade socredade empresária simples.
- baixa de firma rndividuàl ou de eúpresário. conforme definido pelo
art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janerro de 2002 _ Códrgo Civit,
extinÇâo de enttdade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à Íinalidade para a qual
foi .emjtida e à verificaçáo de sua autenticidade na Internet, no
endereço <http //www. receita.fazenda. gov br>

CeÍtidão emitida com base na portaria Conjunta pGFN/RFB no 0.1, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 12t09t2013
Válida até 11103t2014.

Certidâo ematida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

http://wurvOl0.dataprev.gov.br/cwS/BIN/cws_mv2.asp?coMS BIN/SIw conrexto... 25t09t2013



Betha Cidadão Web - Versão 02.2.15-095 https ://e-gov.betha.cornbr/cidadaoweb/sistema/tribúos4/cidadao/pr.

Município de Cornélio Procópio

Prefeitura Municipal

Certidão Negativa de Débitos

Certificarrcs que, ate a presente data, não constam débilos tributários relativo
ao cadastro econônico com a localização acirftâ descrita. Fica ressalvado o diÍeito da
Fazenda Municipal de cobrar debitos posteriornEnte constatado nesnrc referente ao
período nesta certidão conpreendida.

Certidão enitida em lí/10/2013
Válida por 30 dia(s) a partir da data de emissão.

Código de controle da certidão: DCAl2NNAP|QS656l

A autenlacidade desta certidão poderá ser conÍirrnada na página da prefeitura Municipal
de Cornelio Procópio

Av Mnas Gerais, 301 - Bairo Cenlro

Co.rÉlio Procópio - PR CEP 86.300-000 - Íet4335208036

3t5

Idel 3l/1012013 10:29

1B

Nome: IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ: 01.1 14.326/0001 -02

Endereço: Rua PARAÍBA,68, Conplenento: SALA3, Bairro: CENTRO
CEP: 86.300-000 - Cornelio Procopio - PR

Empresa Cadastrada sob no'1120
Endereço: Rua PARAÍBA,68, CoÍplenEnto: SALA 3, Bairro: CENTRO
CEP: 86.300-000 - Cornelio Procopio - PR



htps://www.s ifç.caixa.gov.br/Empresa./Crfl Crfl FgeCFslrnprimirpap

.3r6G@ilI@I

Cá,'XA
CAIXA ECÕNÔMICE rCOCN,qr

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãor o11t4326looo1-o2
Razão Social: Ii4pERro BR DISTRIBUIDoRA LTDA ME
NOME Fantasia i IMPERIO BR DISTRIBUIDoRA
EndereÇo: RUA MASSUD AMIN 199 SALA c / CENTRO / CORNELTO" PROCOPTO / PR / 86300-000

validade: 04/tL/20t3 a 03/12/20L3

Certíficação Número: 20137tO4tSZ2OOgt23257:I

Informação obtida em 06/tL/2013, às 1O:43:32.

t Ca!(a.Econômica Federal, no uso da atribuiÉo que lhe confere oArt. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de fggO, ceitifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra_se em situação iegular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuiçóes eTou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

ldel
06/ll/2013 1044
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMPERIO BR DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CNPJ: 01.1 14.326/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscreveÍ quaisquer dívidas de
responsabilidade do suleito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que
não constam pendências em seu nome relativas a trabutos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas Íiliais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuiçÕes previdenciárias e as contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS). objeto de certidáo específica

A aceitaÇão desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnteÍnet. nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov. br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov. br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns 3, de 02/05/2007
Emitida às 11.24:02 do dia 19/09/20'13 <hora e data de Brasilia>.
Válada ate 1810312014.

Código de controle da certidão D994.D262.A9AF.4C48

Certadão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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LogradouÍo: PAMÍBA
Goírd.nonto: SÂlá 3

B.lno: CE TRO

Obtdto:

Cldaóa: Coíl.llopÍocoplo tJF: PR

CNPJ: 0í.í t{.326r0@í {r2

IMPERIO BR DISTRIBUTDORA LTDA. IIE

Ê

tg
ESTADO DO PARANÁ
PREFE]TURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
SECRETAR|A MUNtctpAL DE ADMTNISTRAÇÁO

SÁVE
TAXAFAC

ENDEREçO CAECONÔMI E cRc DO RESPON L TÉCNICO PELÂPCONFORME ROTOCOLO 6463/20í OE t203t07 2. UJS EITO oÊHÂDA, PLÂCASMUROS, E ARTIGO DA LE 093,/08

Ar-rERAg{O DE
CONÍIABIUDAOE,
PUBLTCTOADE (
CO'PLEMENTAR

P M dc

.3t8

ALVARÁ DE AUTORTZAçÂO

Alvará No: í 07/96

lnscrlção Munlclpal: 3{ . 8207

Reg. Llvro: 058

Folha:8207

O Secrctárlo Munlcl
no í611/96 do 29rlUí
AUTORIZAçÀO a:

Em caso do
endoÍoço, d
ptrocuíar o
provldânclas

encerramento, parallsação, mudança de
e _ramo, ou qualquor outra altoração,

DopaÍemento da Recelta paÍa as
ngcessárlas, evftando problemas íuturos.

pal do AdmlnlstrãÉo, em vlrfude do qus consta no procs3so protocolado sob99e concsds, enquanto caüoÍazsr ag àxtgênctas da L"gl"l"[JL;-;rgo,

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ATIVIDADE PRINCIPAL E ACES SÓR|AS

Comelio Procopio(pR), 24 do Jutho dê 2012.

CONFERE COIT O PEDROSO DE OLIVEIRA' ,?1 14ÁICR UNICIPAL

Danêl da

ISCAL DE TRIBUTOS

oBSERVAÇÔES

úmr.o: 68

CEP: 36300{00

ATMDADE
M ,|

ouTRos) LEIE

tNFoRÍrrÁTtcA TELEFONIÂ E

PARÂ
ARTIGOS DÊ USO PESSOAL E
E PREST. DE SERV. EM EOUIP.

COMÉRC|o ATÂCADISTA

DE EOUIP.
EQUIP. OÊ

DE EOUIP. DE



^Ó
.iffi^

https://www.arirnemetpr.gov.br/cadicnr/_ce_CtrS I I D.asp?eInclud.

.31 9

RIGÍIÂtsIÀüüI.

lnscrição no CADTICMS

90586509-9í

lnscriÇão CNPJ

01 .114.3261000',t-02

Empresa / Estatêlêcimento

IMPERIO SR DISÍRIBUIDORA LTOA

IMPERIO BR DISTRIgUIOORA

RUA PARAIBA,68, SALA 03 -CENTRO. CEP 86300-000
FoNE: (43) 3523.9204 - FAX: (43) 3523-9204

coRNELTO PROCOPtO. PR, DESOE 02/20r2

( EstabelEcimenlo Matiz )

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

I

0212012

irunicirio de lrstalação

Qualificação

- ". , ATIVO.SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRÁZO NAO APLICAVEL,srtuaÉo Atual 
DEsDE ozzoí2

Natureza JÚiJica 206-2 . SOCIEDADE EMPRESÁRA LTDA

Atiüdade Econômica Píncipal do 465'16/01 - COMERCIO ATÂCAOISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATTCA
Estabelecimento

Nome Empresarial

Tihlo do Estabelecimento

Endereço do Esla beleciínento

Atiüdade(s) Econômica(s)
Securdáia(s) do Estabelecirnento

46514/02 -

46524100 -

46494t02 -

46656/00 -

2621-3100 -

2622-',1t00.

4751-2t01 -

47 52-'100 -

4759{199 -

4757-1t00 -

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARÁ INFORMAÍICA

COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO
PESSOAL E OOMESTICO

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EOUIPAMENTOS PARA
USO COMERCIAL; PARTES E PECAS

FABRICACAO DE EOUIPAMENTOS DE ÍNFORMATICA

FABRICACAO DE PERIFERICOS PARA EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA

COMERCIO VAREJISTÂ ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO OE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA E COMUNICACAO

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
DOMESTICO NAO ESPECIFÍCADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZAOO DE PECAS E
ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARÂ
USO OOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC

rpo
CPF

CPF

lnscriÉo

55í.634.249-04

743.572.2s9-34

Oualifcaçéo

sócro-AoMrNrsTRAooR

sócto,AoMrNrsrRADoR

Emtdo Ektrontamente vb Intemet
O1/11/2013 9:48:30

@

ldel

c

0l/ll/2013 09:48

Emissão do CICAD

lnício das Atividades

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

ARCANJO LUIZE JUNIOR

DANIELY CRISTINA MÂCHADO LUIZE

Este CICAD tem validade até 0'111212013.

Os dados cadastrais deste estabelecirnento poderão seÍconfirmados üa ÍlteÍrel
www.fazgnda.pr.qov.bÍ

Estado do Pôraoá
SecretarE de Estado da Fazenda

Coordenação da Reaeta do Estado

caD/Ic[s Í{o 90586509-91

Dados tGnsntiros de forma segura
Tecnobgir CEl.f PAR
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CERTIDÃo NEGÀTTVÀ DE DÉBITos TRABÀLHISTÀS

NOME: IMPERIQ BR DISTRIBUIDORA LTDA - ME (MÀTRIZ E FILIÀIS)
CNPJ : C1 .774.326/AA07-C2
Certrdão n": 3 63A827 9 /2t73
Expedrção: 25/A9/2013, às 14:56:09
Validade:,23/03/2ota - 1BO (cento e oitenta) dias, conEados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se gue I!,rPERro BR DISTRIBuIDoRÀ IJTDÀ - uE (!íÀTRIZ E FI,JIÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 01..114.326/OOOL-02, NãO CONSTÀ do Banco
Nacional de Devedores TrabaIhisLas.
certidão emitida com base no art. 642-A da consori.dação das lJeis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nô f2.440, de ? de julho de 20LL, e
na Resolução Administrat.iva n' l47o/2orr do Tribunal superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011 .
os dados const.antes desta certidão são d.e responsabir,idade dos
Tribunais do Trabalho e esEão atualizados atê Z (dois) dias
anteriores à daca da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Cert.i.dão at.esta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agêncías ou f i1iaj,s.
A aceit.aÇão desta cerLidão condiciona-se à verificação de sua
auEenticidade no port.ar do Tribunar superior do Trabarho na
InterneE. (http: / /www. Est. jus.br) .

CerEidão emitida graEuitamente.

INFOE!{AçÃO r!{PORTÀrÍrB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídicas
inadi-mpLentes perante a ,Justiça do Trabarho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenat.ória transit.ada em jurgado ou em
acordos judiciais Lrabalhist.as, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos prev j-denciários, a honorários, a cust.as, a
emolumenEos ou a recol-himent.os det.erminados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MinisEério público do
Trabal-ho ou Comi-ssão de ConciliaÇão prévia.



MAX Informática e Office Store

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Apucorono, 75 de novembro de 2013.

Fern Parra A.

mpany Ltda

CNPJ 880/0001-41

tr{&§. "
.321

Fone: 043 - 3420 - 3535

Prefeitura Municipalde Nova Santa Barbara
Pregão Eletronico Ne.t 0064 /2Of3

DECLARAçÕES

A empresa MAX COMPANY [TDA, CNpj ns. 07.291.880/0001-41, sedlada na Cidade de
ApucaÍana à Rua Miguel Simeão, 66 - Centro, Íone 43-3422-4705, através de seu representante legal,
Fernando Parra A. Beje, portador da c. l. 5.315.753-olssPR e inscrito no cPF sob o ne: o24.722.939-to, na
qualidade de proponente do procedímento licitatório, DECIARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei
que:
. REÚNE E CUMPRE ToDos os REQUlslTos DE HABtLtTAçÃo ExtctDos No ED|TAL, e, entrega iuntamente com
o presente o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope contendo as
documentações habilitatórias do referido Edital, conforme exigidos pelo presente Edital e previsto pelo artigo 4e,
inciso Vll, da tei 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como de que ESTA CIENTE E SE SUBMETÉ TNTEGRALMENTE
COM O DISPOSTO EM EDITAL.
o Que NÃO FOMOS DECIARADOS ttrttOÔrutOS para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas, em função do disposto no art. 97 da Lei ns. 8.666/93.
. Para atendimento ao §2e, do artigo 32, da Lei ne. 8.665/93 que, até a presente data, INEXISTEM FATO5
§UPERVENIENTES IMPEDITIVOS para nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
Posteriores.
. Para os fins da parte final do inciso lll do art. 30 da Lei federal ns 8.666/93r que recebemos os documentos e
tomamos CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAçÔES e condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da Iicitação.
. Que Cumpri plenamente os requisitos estabelecidos no art. 3a da Lei Complementar n.e 123 de 14 de
dezembro de 2006 e que, cumulativamente, não estamos inseridos nas vedações do §4s, do mesmo artigo,
estando esta Empresa apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido no artigo 42 ao 49 de referida Lei,
declarando-se portanto como MICROEMPRESA, nos termos da legislação vigente.

DECLARA que, sob as penas da Lei, para Íins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666,
de 2'1 de junho de '1993, acÍescido pela Lei no 9.854, de 27 de oulubro de 1999, quê não empreqa menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de l6 (dezesseis) anos.
o Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Declara, QUE NÃo Possuo pARENTESco ATÉ o r" eRau ctvtL (AF|M ou coNsANGüiNEo) coM
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NA HIPÓTESE DE NÃO REPRESENTAR A REALIDADE DO QUE ACII\iIA
DECLARO, VALERÁ COMO CONFISSÃO DE ERRO SUBSTANCIAL A MINHA PESSOA, CONSIDERO.ME,
PORTANTO, COMO INCLUSO NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL (DECLARAÇÃO FALSA OU DIVERSA DO
OUE DEVERÁ SER ESCRITA, COM O FIM DE CRIAR OBRIGAÇÔES).

Ruo lrliguel Simeõo, óó - Centro - Ápucorono - PR - CEP: 8ó800-2ó0
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CONTATo : Elaine cristlna Luditk'

Il\,lPÉR LTDA

68 Sa la 3

Cor né I Paraná - CEP

.LD

CN P.J

0r . 1 14. 326/0001 -02

Centro
300-000

ENDEREçO DE CORRESPONDÊNCIA:

Rua Walfredo Bittencourt de lvoÍaes, 22? - Cenvo - Nova Sântâ Bárbara

- PR - cEP - 86250-000. Fone 43-3266-8100' Responsével pelo

recebimento: Elâine Cristina Luditk' r.

TELEFONE: 9204
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PREFBTURA MUNIOPAL

ESIADO DO PÂRANÁ

NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE ENCERRÀMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔMCO N' 064/2013

Aos 13 dias do mês de dezembro de 2013, lavrei o presente termo
de.encerramento do processo licitatório de pregão Eletrônico n" 064/2013,
registrado em 18/10/2013, que tem como primeira folha a capa do processo e Írs
folhas seguintes numeradas do no 001 ao no 322.

tEhhu
Responsável pe o etor de ES

Rua Walft€do Bitt€ncouÍt de Morass n'222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santâ Brárbara, paraná

- E-mail - licitacao@nsb.Dr.eov.bÍ - www.nsh.or pov hr


