
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ta 00t

Estado do Paraná

DTSPENSA DE LTCTTAÇAO

No 1 512017.

Processo Administrativo n" 4312017

Obieto - Aquisição de termômetros alimentícios

de vareta e sacos plásticos para coletar

amostras de alimentos.

Valor Máximo - R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e

oitenta reais).

Dotação -
06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0240.2018 Manutenção do Departamento
Municipal de Educação e Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1550; 1560;
1570; 1580; 1590;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
12.365.0300.2023 - Manutenção do CMEI Noêmia
Bittencourt Carneiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2170;2180;
2190.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa
BáÍbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.or.qov.br
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA ? X ?Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, ))",? (43) 32ú.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/OOO1-60 t. ')

DEPARTAMENTO MUNTCIPAL DE EDUCAçÃO L q 7- Rua: Augusto Pereira de Quadros,2OO,8 (43) 3266-1033 - V' '
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Peraná

CORRESPOND ÊNCIA INTERNA

DE DEPARTAMENTO DE EDUCÁÇÃO, ESPORTE E CULTURA

N'01l/2017

PARA.. SETOR DE LICITAÇOES

ASSI]NTO.. SOLICITA O DE COMPRA

O presente tem a finalidade de solicitar a Vossa Senhoria a compra de

termômetros alimentício de vareta e Sacos plásticos para coletar amostras de

alimentos, que deverão ser usados no Centro Municipal de Educação Infantil Noêmia

Biüencourt Carneiro e Escolas Edson Gonçalves Palhano e Maria da Conceição

Kasecker.

Sendo o que se apresentâ para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Prefeito Municipal

o]J oz/!-L-
Nome A inatura

DaÍa:0710212017

áw
Recebido por:



PREFBTURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
003

DE: Escola Municipal Edson Gonçaives pathano
PARA: Secretaria da Administração- Divisão de Gompras

PREVSÃO DE COMPRAS PARA 2Oí7

DescriÉo: haste em inox smm com ponta de penetraçáo de
,Smm; comprimento com haste 200mm; tempo de resposta 5
7 segundos; display de cristal líquido 9,5mmx4,5mm

onável; precisão +- 1"C ( -20 a 120'C), +- 2'C ( -20 a -
'C), +-4"C (150'a 200"C), +-6'C ( 200'a 280"C);

mperatura ambiente -'10'a 50'C; desligar automaticamente
após 10 minutos sem uso; tecla HOLD ( congela a leitura);

1 2RMÔMETRo ALIMEN CIO DE VARETA

de medi o -50'a 280'C

UN

Descrição: material esterilizado com tarja branca para
crição do alimenlo; medidas: largura 12cmx30
primento; embalagens com 500 unidades; resistente ao

5OP TICO PARA COLETAR AMOSTRA DE
MENTOS.

ea de têmperatura.

UN

I SOLITITANTE
I

I

ERIC KONDO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPT" DE
COITPRAS ,

ATENDIDO

ftta$ailicia / NçNome I y'*,áz-Z ( v-,,'rAssinatur[ ,/rWz//,a
DataData '-oiíoítion

I

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8r00. x - 86.250-000

Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-mail - licitacao(@nsb pr'qov'br - rvu'w.nsb. r
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PREFEITURA MUNICIPAL 00{
NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do PARANÁ

DE: Centro de Educação lnfantit Noêmia B. Carneiro
PARA: Secretaria da Administração- Divisão de Compras

PREVISAO DE COMPRAS PARA 2Oí7

1 METRO ALIMENTíCIO DE VARETA.
DescriÉo: haste em inox 5mm com ponta de penetração de
3,5mm; comprimento com haste 200mm; tempo de resposta 5
a 7 segundos; display de cristal líquido 9,5mmx4,5mm
selecionável; precisão +- 1'C ( -20 a 120'C), +- 2"C ( -ZO a -
50'C), +4'C (150"a 200'C), +-6'C ( 200'a 280"C);
temperatura ambiente -'10'a 50'C; desligar aulomaticamente
após 10 minutos sem uso; tecla HOLD ( congela a leitura);
faixa de medição -50' a 280"C.

TERMÔ 2 UN

2 CO PARA COLETAR AMOSTRA DE

Descrição: material esterilizado com tarja branca para
descriÉo do alimento; medidas: largura 'l2cmx30
comprimento; embalagens com 500 unidades; resistente ao
calor e à variação de temperatura.

SACO PúSTI
ALIMENTOS.

UN

F,qTANTE ERIC KONDO
PREFEITO MUNICIPAL

DEPT" DE
colpne»

ATENDIDO

Notttc I *laisfl'/ieia / Nçn /".záAssinatura ,ltlUar
DataData \ . ,ülíoztzon u" .. ,/

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100. X - 86.250-000

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrlw.nsb. r

do

V
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PREFBTURA MUNICIPAL 005

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANÁ

DE: Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker
PARA: Secretaria da Administração- Divisão de Compras

PREVISAO DE COMPRAS PARA 2Oí7

ção: haste em inox Smm com ponta de penetraÉo de
,Smm; comprimento com haste 200mm; tempo de resposta 5
7 segundos; display de cristal líquido 9,5mmx4,5mm
lecionável; precisão +- 1'C ( -20 a 120'C), +-2'C (-2Oa-
'C), *<"C (150'a 200"C), +-6'C ( 200'a 280'C);

peratura ambiente -10'a 50"C; desligar automaticamente
pós 10 minutos sem uso; tecla HOLD ( congela a leitura);

1 2ERM ETRO ALIMENT CIO DE VARETA.

ixa de med -50'a 280'C

UN

: material esterilizado com tarja branca para
o do alimento; medidas: largura 12cmx30

ICO PARA COLETAR AMOSTRA DE

primento; embala gens com 500 unidades; resistente ao

IMENTOS

loreà de temperatura.

UN

I
soLryrANrE ERIC KONDO

PREFEITO MUNICIPAL
DEPT" DE
COMPRAS

ATENDIDO

Nonc I lla$a,Çbir1r .2.,, _/
I Nq

,/.*.rk"2 / cYtAssinatur{ ,fitükt'u
DataData \ttoztzon

q/

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100. .! - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww'nsb'pr'qov'br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCÁ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0710212017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a aquisição de
termômetros alimentícios de vareta e sacos plásticos para coletar amostras de
alimentos, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura
de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

tu
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santâ Bárbara, Paraná

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ú07
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Compras

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados no mínimo 3 (três)
orçamentos e planilha com média de preços para abertura de processo licitatório
para aquisição de termômetros alimentício e sacos plásticos para coleta de
amostra de alimentos, conforme solicitaçáo da Secretaria de Educação, Esporte e
Cultura, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C udi dos Santos
Setor de Li S

Recebido por:

Nome Assinatura

Data: l

Rua Waf fredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

al

Nova Santa Bárbara, 0910312017.



PA AL ! inê:

clElrÜnice
aresteck

3
RUAVINÍE E QUATRO DE ]ÚAO ]f297 LOJA03
CENTRO - Curltlba . PR CEP m230o80
TEL: (,tí )302í.í í 30
CNPJ: 075E70490qr13í lE: 903í)36960 ORçAMENTO DE VENDA

Data: 02/05/20U Número:0í0374 Data Validade: OalOSl2OlT

Cllente......: 'l - CONSUMIDOR FINAL
Fantasia..,.:
Endereço....:RUA S/N
Cidade.....: Curiüba
CNPJ/CPF: / - lnsc. Estadual: ISENTO

Contato.....: a Telefone.:

Bairro..,
E§tado.

.: BAIRRO

.: PR CEP: 80230080

Celular.:

ó0. DEscRrÇÃo OTDE. Ut{. VLR. UNIÍ. VALOR TOTAL EntragaNCM

006725 I ICEL. TER 100 ,00 Pc 91,00 546,00 5 ' disp.

Pagamento:A COtlBll{AR

FRETE: fretr por conlr do dcltln!ÉÍlo (cllente)

, ,o.vaçõa!
Empresa Optante pelo Simples.
Esb proposta subsb'tui as propctas antaiores para G mesmo itens.
Prezado cliente, ía\or conleÍir a propcB antes de efetuar o p€dido.
lnlormanG que mateÍiâs de encoÍn€nda nâo @er& ser tÍocados.
Prelisâo de efltrega sujeitra a altq aÇào sem aúso prêúo.

OBS > PÍazo de de 07/10 dias

Totaldos ltsns..: (+)
Totel dos ST..: (+)

Total FÍ€te..: (+)
Desp Acessorias..: (+)

Desconto,.: G)

546,00
0,00

0,00

Total do Proposta: 546,00

ANDERSON MATOS MACHAOO
4epartamento ComeÍcial

, elefone: (41) 302í-1'130
E.mail: paresteck@parestôck.com.br
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Paresteck
eletrônica

CADASTRO DE PESSoA .IuRÍoIcR

Solicitamos a inclusão de nosso cadastro junto a esta empresa.

Razão Social

CNPJ

Endereço

Contatos (41) 3021-'1130

Paresteck Comercial Eletrônica Ltda

07.587.049/0001-31 lnscÍição Estadual

Rua Vinte e Quatro de Maio, 297 lj 03

paresteck@paresteck.com.br www.paresteck.com.br

SOCIOS OU DIRETORES

Nome

Danielle G. Stofella

Cristiane Gonschorovski

Gerente Comercial

Gerente de Compras

CPF

019.917.539/00

617.205.009/53

Yo

50

50

REFÊRENCIA BANCÁRIAS

Banco

Bradesco

Agência

2996

Conta Con€nt€

9793-4

Clientes

Copel Distribuição S/A

CNH Latin América Ltda

Serviço Nacional de Aprendizagem lndústria - SENAI

T€l€fones

(4',t) 3331-2577

(41) 2107-7709

(41) 327 1-7 100

Atenciosamente.

Danielle G. Stofella

al _

DADOS CADASTRAIS

90.350.369-60

Cargo

REFERÊNCIAS COMERCIAIS

Aguardamos seu retomo quanto á aprovação de nosso cadastro.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERÁL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o7sB7o49looo1-31
Razão SociaI: PARESTECK COMERC]AL ELETRONICA LTDA EPP

Endereço: R VINTE E QUATRo DE MAIo 297 LoJA 3 / cENTRo / CURITIBA / PR/
80230-080

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não
quaisquer débitos referentes
decorrentes das obrigações co

servirá de prova contra cobrança de
a contribuições e/ou encargos devidos,

GTS.

Validade: 23/04/2Ot

Certificação Número: 04230L423703983423

Informação obtida em OSIOS/2O17, às 08:22:19.

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

a 22/Os/2Ot7

hüpsJ^rrww.siÍge.caixa.go\,.bí/Empre§dCríCí/FgeCFSlmprimirP+d.õp?/ARPess@Matriz=13383513&VARP€ssG133835'13&VARUÊPR&VARIÍ§c'.. 1/1

05,062017 t{tssrlwwwsiEê.c.ixag6,.b/Empr6dcríCríFgEcFslmp.imirP+|.õp?r'ARPessodr*iF13383513&VÁRpess@=1«t8i}513&VÂRUÊpR&V..
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Página 1de 1

PODER JUDICIAR.IO
JIJST ICA DO TRÀtsÀLIIO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABALHISTÀS

ExpediÇão
Validade:
de sua ex

as 08 r 21":41
80 (cento e oitenta) dias, contados da data

p

Certifica-se que PÀRESEECK COMERCIÀ! ELETRONICÀ LrDÀ - Epp (UÀIRIZ E
EILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 07.587.049/0001-31, NÀO CONSTÀ

do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resol-ução Administrativa n" L470/2011, do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re sponsabi I idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 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.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente,

3L/70/20L7

013

Nome: PÀRESTECK COMERCIÀL ELETRONICA LTDÀ - EPP (MÀTRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.587.049/0001-31
Certidão n": 128350 918 / 2017

INEORI,IAçÃO IUPORTÀ}TTE

Do Banco Naciona.l, de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes pêrante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabel-êcidas em sentênça condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previ,denciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execuçáo de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidâs ê suges!Ões: cndlo!st. jus.b!
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MINISTÉRIO DA FAZEN DA
Secretaria da Rêcêita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA - EPP
CNPJ: 07.587.04Í,/0001€1

Rêssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierêm a sêr apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Sêcretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos têrmos do art. 151 da Lei ng 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cfuigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiflcação da regularidade Íiscal; e

2. não constam inscrições em DÍvida Ativa da União na Procuradori+Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso dê ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administragão direta a ele vinculados. Refere-se à situagão do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do paragrafo único do art. 1í da Lei ng 8.212, de 24 de julho de í991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaÇão de sua autenticidade na lntemel, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http:i/www.pgfn.fazenda.gov.be.

Certidão e com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 021'1012014

Emitida dia 1010212017 <hora e data de Brasília>
Válida
Códi
Qual

ertidáo: 3884.9F24.71A3.A1 OF
invalidaá este documento.

01i

09: 04
09t08t2017

e controle da
OU
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c6lÉfâ17 Cqnpíovante dê lnscriçtu e dê Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 015

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastrâ|.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERooE rNscRçÁo
07.587.04910001.3í
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRIçÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

23tO4t2005

NOüEEMPRESARAL

PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA . EPP

ÍFULO OO ESTAE€IEC IM ENTO (NoM E DE FANÍÀSA)

cÔo rco E oEscRtÇÀo oA 
^TIVD^DE 

EcoNÔM tcÂ PRINctPAI
i17.57-í-00 - Comórcio var€lista especializado dg poçar o acelsóÍlo! para apaÍslhos eletroglslrônicoa para u5o
doÍnóatlco, oxcoto lníomráticâ ê comunlcaçâo

E OESCR DÀSÀÍMOAOES tcrssEcuN tÀs

Não iníormada

FEOERATIVO RE§PON {EFR)

AÍIVA
sÍu

sÍ

côolco E oEscRçÀo oA NATUREzÀ JURlotcA
206.2 - Socledads Empresária Limitada

NÚMERo

297
COMPLEMENTO

Lq,A 03

MUNclPro
CURITIBA PR

CEP

E0.230-080

LOGRAOOURO

R VINTE E QUATRO OE MAIO

EAIRRO/DISTR 
'TOCENÍRO

ENDEREÇO ELETRÔ.,IICO ÍEt.EFONE

DAIA oA sfiuaÇÁo cÀDÁsÍRA
23t08r2005

§nu&ló ESPEolAr DATA DA SÍÍUAÇÁO ESPECI,AI.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 dê maio de 2016.

Emitido no dia 0í05/2017 às 08:21:48 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobÍe política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

PBparsÍ Págine
pÚr lmpílsrào

1t1

Contribuintê,

httssJ^^rww.r€cdta.ÍazeÍda.gov.br/pessoajuridicdcrf'j/crçir€vdcryrreía-Cornpíor'ante.asp



E-nail àê lsmweb - Soluções para lntemet - Re: [68D383036A3D]

$ ismWeb
p-"-c tyC,o Sc

htps ://mi l. google. cort/ rrail I ul 0 I ? w2&iled7c5fceb3 9&view=pt&...

...- 016

compras compras <compras@nsb.pr.gov.br>

Re: [68D383036A3D] Atendimento Online - Mundomax
3 nrensagens

SAC Mundomax <central@mundornax.com. br>
Responder a: central@mundomax.com.br
Para: compras@nsb.pr. gov br

Bom dia Sra Polliny Sirnere - Compras,

20 de rnarço de2017 11:48

Conforme solicitado,

Náo atendernos licitaçáo, a Íorrna de pagamento será apenas via boleto bancário (à vista prazo de 2 dias
úteis) ou cartào em até 10x sem juros.

Segue valor do prodúo

Terrnômetro Digital de Vareta MV-363 MINIPA

Em caso de dúüdas estaremos à disposiÉo

Atenciosamente,

Marlon
Central de Corporativo Mundomax

Powered by Livezilh Flelp Dêsk Software lhttp:i/www.livezilla.netl

> o item a ser cotado segue em anexo
> att.
> POLLII.IY SIMERE SOTTO
> PRREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA PR
> SETOR DE LTCITAÇÃO
> (43) 3266-8100

Você gostaria de daÍ um feedback sobre nosso atendimento?
http: //chat2. mundomax. com. br/f eedback. php?tid= MzEwtlzg_

[68D38303643D]

compras compras <compras@nsb. pr.gov br>
Para: central@mundornax. com. br

20 de março de 2017 11:52

I de2 0310412017 10:28

R$ 102,90
3xde R$ 34,30 sem juros ou R$ 89,52 m boleto à üste (13% de desconto).

Mensagem anteÍior:
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hAYÀMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

22t .. ALTERAçÂO COITTRATUAL

cNPJ 01.725.627/000í-72

DO PARANÁ

Pelo presente instrutnento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

RICARDO AKIRA HAYAMA, brasileiro, comerciante. casado com NILDA MASSAE
ITIMURA HAYAMA. abaixo qualificada, em regime de comunhão parcial de bens, conl'orme
certidâo lavrada no Cartório de Registro Civil da Comarca de Comélio Procópio Bel. Leonilda
da Silva Bueno, as folhas 290, do livro B-53, residente e domiciliado na Rua Osamu Saito, no

195, Condomínio Royal GolfResidence, CEP 8ó055-547. Londrina, Paraná, portador da Carteira
de [dentidade Civil - RG L487.847-5 SESP/PR e inscrito no CPF sob n'360.727.459-201 e
NILDA MASSAE ITIMURÂ HAYAMA, brasileira, comerciante. casada na fonna acima
exposta, residente e domiciliada na Rua Osamu Saito, no 195, Condomínio Royal Coll
Residence, CEP 86055-547. Londrina. Paraná, portadora da Carteira de ldentidade Civil - RG
3.633.746-0 SESPIPR e inscrita no CPF sob n" 647.314.649-00: únicos sócios conrponentes da
sociedade limitada que gira sob o nonre empresarial de "HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.", pessoa jurídica de direito privado, com sedc na Rua
João Marques de Nóbrega, 100 Sala A, Gleba lbiporã, CEP: 86.200-000, na cidade de lbiporà,
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n'.01.725.62710001-72, com Contrato Social registrado
na Junla Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n".41203659167, por despacho em sessão de
28 de fevereiro de 1.997 e alterações posteriores, com a última registrada na nesnla repaíição
sob no 20151045976, por despacho em sessào de 12 de fevereiro de 2015 e registro na Junta
Comercial do Estado de São Paulo. sob NIRE n'35902570985 e registro no 94.500/02-2. por
despacho em sessão de li de nraio de 2002 e últirna alteraçào contratual registrada sob no

490.449114-l em sessâo de 17 de dezembro de 2014. resolvem allerar o Contrato Social
primitivo de acordo com as cláusulas seguinles:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam acrescidas ao objetivo social da empresa as atividades de

intermediação e agenciamenlo de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários:
classiÍicadas ao CNAE: 7490-1104.

CLÁUSULA SEGUNDA: Re-ratilicação do endereço da sede da empresa, no preâmbulo da

consolidação do contrato social, anteriormente registrada sob o no 20151045976, por despacho

em sessão de l2 de fevereiro de 2015, que por equivoco constou na Rua Ronat Walter Sodré, n"

500, Parque lndustrial Caslelo Branco, CEP 86200-000, na cidade de lbipori. Estado do

Paraná. quando o correto é Rua João Marques de Nóbrega, 300 Sala A, Gleba lbiporâ, CEP:
8ó.200-000, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em vista das alteraçôes das cláusulas anleriores e maior clareza.

os sócios resolvem consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

q

,llteraçào ConÍratuol eloborola por Silvio Carlos de Gács. RG n" 3.632.66ó -2-SESPi?R



018

RICARDO AKIRA HAYAMA, brasileiro, comerciante, casado com NILDA MASSAE
ITIMURA HAYAMA. abaixo qualificada, em regime de comunhão parcial de bens, conforme
certidão lavrada no Cartório de Registro Civil da Comarca de Comélio Procópio Bel. Leonilda
da Silva Bueno, as folhas 290, do livro B-53, residente e domiciliado na Rua Osamu Saito, n'
195. Condomínio Royal GolfResidence, CEP 86055-547, Londrina. Paraná. portador da Carteira
de Identidade Civil - RG 1.487.847-5 SESP/PR e inscrito no CPF sob n" 360.727.459-20', e

NILDA MASSAE ITIMURÂ HAYAMA, brasileira, comerciante, casada na lorma acima
exposta, residente e donriciliada na Rua Osamu Saito. no 195. Condomínio Royal Colf
Residence, CEP 86055-547, Londrina, Paraná, portadora da Carteira de ldentidade Civil - RG

3.613.746-0 SESP/PR e inscrita no CPF sob n" 647.314.649-00; únicos sócios conrponentes da

sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de 'HAYAMAX DISTRIBUTDORA DE
PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.', pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua

João Marques de Nóbrega.300 Sala A. Gleba lbiporã. CEP: 86.200-000, na cidade de lbiporâ,
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n'.01.725,62710001-72, com Contrato Social rcgistrado

na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n".41203659167, por despacho em sessão de

28 de fevereiro de 1.997 e alterações posteriores. com a última registrada na mesma repartição

sob n' 20151045976, por despacho em sessão de 12 de fevereiro de 2015 e registro na Junta

Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE n" 35902570985 e registro no 94.500/02-2, por

despacho em sessão de 13 de maio de 2002 e última alteração contratual registrada sob no

490.449114-l em sessão de 17 de dezembro de 2014. resolvem alterar o Contraro Social

primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada opera sob o nome empresarial de

"HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.", com sede na

Rua João Marques de Nóbrega. 300 Sala A, Gleba lbiporã. CEP: 86.200-000, na cidarle de

Ibiporã, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objerivo:

A) COMÉRCIO ATACADISTA E VARFJISTA, IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃOE REPRESENTAÇÃO DE:

Pilhas e Bateúas de pilha elétricas e Acumuladores elétricosl

CNAE: Atacado 4689-3/99; Varejo 4789-0/99

Produtos eletrônicos, Eletroeletrônicos, equipamentos e Acessórios de áudio e

vídeo:

CNAE: Atacado 4649-4102; Varejo 4753-9/00,4757 -ll0O

E

llherocào (\» rattu (kthoralo ttor Sih'to Carlos le (ilr's. RC n" 3.6 6óó -2-sEsP4'R

HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELf,TRÔNICOS LTDA.
2". ALTERAçÃO COilTRATUAL

CNPJ 01.725.627m00Í-72

,1

,TIir.dl-f;.Y5.TtTÃr
OO PARÂt{Á

CONTRATO SOCIAL DA

HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Ç



0lg
HAYAMAX DISTRIBUIDORA Df, PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

u. ALTERAçÃO CONTRATUAL
' 

CNPJ 01.725.6271000í-72 DO PARAI9i

Aparelhos eletrodomésticos;'
CNAE: Atacado 4649 4 I 0 I ; Varejo 4753-9/00, 47 59 I 8-99

Materiais elétricos;
CNAE: Atacado 4673-7 100; Y arejo 47 42-3100

Equipamentos e acessórios de comunicações, Telecomunicações e de

Radiocomunicações;

CNÂE: Atacado 4652410ÍJ; Varejo 4752-1100

Equipamentos e Acessórios cinemalognificos e fotográfi cos;

CNAE: Atacado 46494102; Varcjo 4753-9/00

Equipamentos, Suprimentos e Acessorios de informática e automação;

CNAE: Atacado 4651-6101, 4651 -6102; Y xejo 47 5l-2101

Componentes elétricos e eletrônicos:
CNAE: Atacado 46524100; Varejo 4752-1100

Instrumentos e Acessorios musicais e aÍtisticos;
CNAE: Atacado 46494199; Varejo 4756-3/00

Ferragens e Fenamenbs e Artigos de reparos;

CNAE: Atacado 4672-9100; Varejo 4744-0/01

Móveis para escritório;
CNAE: Atacado 464941M1' Y arejo 47 54-7 l0l

CDS e DVDS gravados ou não;

CNAE: Atacado 4ó194/07; Varejo ;4762-810O

Brinquedos eletrônicos e não eletrônicos, Brinquedos pedagógicos e Aíigos
recreativos:

CNAE: Atacado 46494199; Varejo 4763-6/01

Uniformes, Roupas esportivas e Acessórios;

CNÂE: Atacado 4U2-7 l0l, 4il2-7 l02t Y arcjo 47 63-6102

Peças, Partes, Componentes e Acessórios automotivos;
CNAE: Amcado 4530-7-01; Varejo 4530-7/03

Livros, Manuais técnicos e Métodos de aprendizagem;

CNAE: Atacado 4647 -8102; Varejo 4761-0/01

Lubrificantes derivados ou não de petróleo;

CNAE: Atacado 468 I -8/05; Y arcjo 47 32-6100

q

.llteroçõo Controrual tkúotada pot Sílvio Carlos de Góes. RG r" J. óJ2.óóó '2'SESP/PR

,r'



HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
2?.. ALTERÂçÀO CONTRATUAL

CNPJ 01.725.627/0001-72

OO PARANÁ

Lustres e luminárias e Artigos de iluminação;
CNAE: Atacado 46494106; Y arejo 47 54-7 103

Bolsas, Malas e Artigos de viagem;
CNAE: Atacado 4643-5102; Y arejo 4782-2/02

Materiais de construçâo civil;
CNAE: Atacado 4679-6199; Y arcjo 4744-0/99

Tintas, Vemizes e Materiais para pintura;
CNAE: Atacado 4679-6101; Varejo 4741-5i00

Aíigos de escritório e Papelaria.

CNAE: Atacado 4647 -Bl0'l; Varejo 4761-0/03

B) SERVIÇOS:

Credenciamento e instalação de telefones, antenas, áudio e vídeo;

CNAE:3329-5/99

Consultoria e projeto para instalaçâo de produtos de informática, musicais, áudio e

vídeo;

CNAE:3329-5/99

Manulenção e relbrma de instrumentos musicais e aíísticos;
CNAE:3319-8/00

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, excêto
imobiliiírios;

CNAE: 7490-l/04.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade possui seis estabelecimentos, matriz e filiais, com os

seguintes dados cadastrais e endereços:

A) Estabelecimento inscrilo no CNPJ n" 01.725.62710001-72, lnscrição Estadual n"
9012737073 e NIRE n' 41203659167, localizado na Rua João Marques de Nóbrega, 300
Sala A, Gleba lbiporã, CEP: 86.200-000, na cidade de lbiporã, Estado do Paraná.

B) Estabefecimento inscrito no CNPJ t" 01.725.6271O002-5-i, lnscrição Estaduel n'
6010025077 e NIRE n" 41900691071, localizado na Rua Senador Souza Naves, no. 9.

Cenlro, subsolo, loja e sobreloja, CEP 86010-921, na cidade de Londrina, Estado do

Paraná;

l,lheraçàt Conrronul eloboradu por Sih'io Carlos ,le Gács. RG n" 3.óJJ.óóó -2-SESP/PR
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22. ALTERAçÃO Coi{TRATUAL

cNPJ 01.725.627/0001-72
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C) Estabelecimento inscrito no CNPJ n" 01.725.6271000{- 15.' Inscrição Esrrduül n"
2094135961t1 e NIRE oo 35902570985, localizado na Av. Dom Anrônio no 1045,
Centro, CEP I9806-170, na cidade de Assis, Estado de São Paulo;

D) Estabelecimento inscrito no CNPJ n' 01.725,62710005-04, Inscriçâo Estadual no

9037694670 e NIRE n' 4190094ó435, localizado na Av. Nova Londrina, n' 415-4.
Armazém 2, Jardim Lindóia, CEP 86031-220, na cidade de Londrina, Estado do Paraná:

E) Estabelecimento inscrito no CNPJ n" 01.725,62710006-87, Inscrição Estadual n'
9041844032 e NIRE n" 41900992704, localizado na Rua Das Codomas, 59, Parque
Waldemar Hauer B, CEP 86030-400, na cidade de Londrina. Esrado do Paraná:

F) Estabelecimento inscrito no CNPJ t" 01.725.62710007{E, lnscrição Estadual n"
9052865104 e NIRE n'41901164E05, localizado na Rua Joâo Marques de Nóbrega,300,
Gleba lbiporà, CEP: 86.200-000, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem pÍazo de duração indeterminado. iniciou suas

atividades em 0l de abril de 1.997.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social, totalmente subscrito e integralizado no montante de

R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) divididos em 4.400.000 (quatro

milhões e quatrocentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído entre os sócios da

seguinte forma:

A) RICARDO AKIRA HAYAMA, detém 3.754.766 (três milhões, setecentos e cinquenta e

quatro mil, setecentos e sessenta e seis) quotas, no valor nominal total de R$ 3.754.766,00
(três milhôes, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais).

B) NILDA MASSAE ITIMURA HAYAMA. detém 645.234 (seiscentos e quarenta e cinco
mil, duzentos e trinta e quatro) quotas, no valor nominal total de R$ 015.234,00 (seiscentos e

quarentâ e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais).

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é nos rerrnos do anigo I .052, da Lei
10.406 de l0 dejaneiro de 2002, restrita ao valor de suas quotas do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas da sociedade são indivisiveis em relação à sociedade e

nenhum úcio, poderá ceder, transl'erir, ou de qualquer fomra alienar suas quotas a terceiros, sem

antes oferecê-las aos demais sócios, que terão o direito de preltrência na aquisição das referidas
quotas.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a

sociedade, estabelecendo o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através do sócio

remanescente, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá t'azer dentro de 60
(sessenta) dias, contados do recebinrento da notiÍicação. ou em maior pmzo. sem que seja

exercido o direito de preÍ'erência, as quotas poderào ser livremente transferidas.

q

,1

.Tltcracão Contrutual elabomda twr SilvroCarlos de C,jes, RG n'3.ó1.666 -]-SESI'/PR



022
HAYA]IIAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNTCOS LTDA.

2".. ALTERAçÃO Coi{IRATUAL

CNPJ 01.725.627/0001-72

OO PARATú

CLAUSULA NONA: Os administradorcs declaram, para os efeitos legais, que não estão
impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob

eÍàitos de condenação. a pena que vede, ainda que temporariâmente, o acesso a caÍgos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato; ou conlra a
economia popular, contra o sistema íinanceiro nacional, contra as normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, a lé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Pelos serviços que preslarem à sociedade, receberâo os

administradores a titulo de "Pro-Zaáore ", quantia mensal fixada em comum. a qual seni levada a

conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMETRA: A sociedade sení adminisrrada pelos sócios na qualidade

de adminislradores, aos quais compete privativa e individualmente o uso da firma e a

representação Ativa e Passiva, Judicial e Extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entrelanlo,
vedado o seu emprego sob qualquer pretexlo ou modalidade, em operações ou negócios

estranhos ao objeto social. especialmente a prestação de avais, endossos. Íiança ou cauçío de

favor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ficam investidos na lunção de administradores da

sociedade, dispensados da prestação de caução os sócios RICARDO AKIRA HAYAMA e

NILDA MASSAE ITIMURA HAYAMA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O falecimento de qualquer unr dos sócios não dissolverá

necessariamenle a sociedade, Íicando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e
obrigações do "de cujus", podendo nela fazer-se representar. enquanto indiviso o quinhão

rcspectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais, devendo ocorrer o

ingresso do novo sócio ou novo sócios, no pmzo de 180 (cento e oitenta) dias da data de

falecimento do sócio.

PARJIGRAFO ÚXICO: Mediante acordo com os sócios remanescenles, os herdeiros poderào

ingressar na sociedade, caso não haja nenhum impedimento legal quanto a sua capacidade

jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O ano civil coincidini com o ano social, devendo em 3l de

dezembro de cada ano. ser apurado o balanço patrimonial da sociedade, obedecidas às

prescriçôes legais e técnicas peíinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios

proporcionalmente as quotas do capital, podendo os lucros a crilério dos sócios, ser distribuídos

ou constituir reservas na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios elegem o foro da cidade de Londrina, Estado do

Paraná, para dirimir quaisquer litígios que resultarem do presente instrumenlo.

,{

q

thcra(ão (-onlrohÂl elahorola por Silvio ('ttrhts tk Gt*s. RC a"J.óJl.tíó -l'Sl§l'4'R 6



023
HAYAMAX DISTRIBUIDORA Df,, PRODUTOS ELETRôNICOS LTDA.

2". ALTERAçÂO CONTRATUAL

cNPJ 0í.725.627/0001-72

OO PARAhú

E, por assim estarem justos e contratados, Íirmam o presente instrumento, em 3 (três) r,ias de
igual teor e forma" na presença de duas testemunhas.

Ibiporã (Pr.),29 de abril de 2015.

SÓCIOS

]liú
Ricardo Aki Hayama Nilda MasJae Itimura Hayama

TESTEMUNHAS

Raquel Sambatti Bissani Sílvio Carlos de
RC 3.632.óóó-2 PRG 6.7r8.369{ SESPiPR

cPF 023.5e8.2E9{8 cPF 557.782

l5

0165916 ?

BOGUS

SECRETAR!À GERAI.

â

7..!her.rÇ.io (irntrotual ekúoroíld l\rr Sihto (itrkx le Ous. rt6 n" J. óJl.óóó -2.St'lSl'i PR
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Cá.Í.XA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 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: 19/0412017

Certificação Nú mero: 901251458206212

Informação obtida em O5/o5/2Ot7, às 08:25:03.

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

18/os/20t7

httpsr 
^/ww.sifg6.caixa.go/.bí/Emp.esdcríCí/FgECFSlmprimirPap€l.aspryARP€ss@MatÍiz=6819803&VARPêssoa=66498ü3&VARUÊPR&VARlrÉcr=... 

1/1

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CR.F

Inscrição: ot72s627loooL-72
Razão Socia!: HAYAMAX DISTRIB DE PROD ELETRONIC LTDA

ENdCTeço: AV RONAT WALTER SODRE 5OO / PQ I CASTELO BRÁNCO / IBIPORA / PR

/ 86200-000



09Ét2017

M]NISTÉRIO DA FAZENDA
Socretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTOA
CNPJ: 01.725.6270001 -72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ng 5.172, da 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de dêcisão judicial que determina suâ
desconsideração para fins de certiÍicação da regularidade Íiscal; e

2. náo constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referese à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abEnge inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei rP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua aúenticidade na lntemet, nos

endereçcs <httpJ/www.receita.fazenda.gov.bÊ ou <httpJ/www.pgún.Íaz enda.gov.brr.

Certidão emi tamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nc 1.751, de OZ1O|2014
Emitida ia 3010312017 <hora e data de Brasília>
Válida
Codigo bertidáo: 066A.014E.9C60.259C
Qualquer emenda invalidará este documento.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
026

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERooE rNscRrÇÀo

01 .7 25.627 l000'l -72
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÂO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

OATAOEÁAERTURÂ

28t0211997

NOMEEMPRESARIAL

HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

cMAX. .BOM RstLVto.Go
ENDEREÇO

FEO

ATIVA
snu

ÍlruLo oo ESTAaELECTMENÍO (NOttE DE FÀNÍASA)

CÔO IGO E OESCRIÇÃO DA AÍMDADE ECOI.IÔM ICA PRINC IPAI
,í6.49n1.02 . Coriórcio atacadista de aparelh03 olotónlcor ds uso possoal e dorÍÉstico

côotco E DEscRlÇÀb ors ÂÍMoÀDEs EcoNôiflcAs sEcuNDÂRhs
t16.'19.4-01 . ConÉrcio atacâdi3ta de êquipaÍnêÍrtos €lótico! do u!o pessoal e dorÉstico
46.69.3.99 . Corúrcio atacadista especiallzado em outros produto! lnteÍnrdiáÍios náo sspeciíicados antgrlonnsnt€
46.73.7.00 . CorÉÍcio atacadista dê mateÍlal êlátrlco

'16.52i1-00 
. CorúÍclo atacadista dê componont6r oletrônicos 9 squiparnontos de telefonia e comunicâçâo

46.5í.6.0í . Corúrcio atacadista de equipamsntor d€ lníomÉtlca
il6.49nl-99 . Coínércio atacadista dê outros equlpaorênlo! I ãíigog do uso pessoale doÍrÉatico não êsp€cltlc8dos
anteriorÍnsnts
i16.72.9-00 . Comércio atacadista de ÍêrÍagens 6 ÍerÍarnsnta!
46.49-4-04 - CoÍúrclo atacadlsta de móvols o artlgo! de colchoarla
46.i19.4.07 - CoÍrúrclo atacadlsta do fllínos, CDs, DVD3, ílta3 o dlrcos
i16.,12.7.01 . Comórclo atacadlsta de arllgos do vsstuárlo s acs!3ôrlos, excetg proÍissionais e de sêgurança
45.30-7.0í . ConÉrclo por atacado dê poças o ac€ssórlos novo! parâ vsÍculos aulomotores
il6.il7.8-02 . Comárclo atacadlsta de llvÍos,lomals 6 outrar publlcaçÕos
i16.8í.8.05. Comérclo atacadlsta de lubrlflcantos
il6.il9-4-06. Comórclo atacadlsta de lustres, lumlnáÍlâs e abalursr

'16.43-5-02 
. Comérclo atacadlsta ds bolsa§, malas € artlgos dq vlagem

46.79.6-99 . CorÉrcio atacadista de materlals de construção om goral
46,79.6.0í . Co[Érclo atacadlsta de tintas, vêmlzes s !lmllaroe
46,'17.8-0í - CoÍrÉrclo atacadista de aíigos dê êacrltóÍlo e dê papqlarla
46.5í.6.02 . CorÉrcio alaqadista de supriÍDentos parô lnrormátlca
ó6,42.7.02. Coilúrclo alacadlsta de roupas ê acêg3ó.io! par. u30 profissional ê de segurança do trabãlho

cóoGo E oEScRçÀo DANAÍuREAJURlocA
206.2. Sociedadê Empresária Limitada

LOGRÁDOJRO

R JOÂO MÂROUES DE NOBREGA
NÚMERO

300

CEP

86.200.000
8ÂIRRO/DISTRÍIO

GLEBA I

MUN rciPro

IBIPORA PR

oarA DA struaÇÃo cÀDisÍRÀr
01t10t2003

COMPLEMENÍO

SALA: A;

DÀTA DA SIÍUÀçÁO ESPECIÁI

ÍELEFONE

(43) 3377.6600

ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 20Í6.

Emitido no dia 0í0í20í7 às 08:25:05 (data e hora de BrasÍlia).

httpsJ ,vww.r€c€itaíazffda.gor'.bí/p€ss@juridicdcnpj/cnpjrê.rdcnpirêra_Cqnpror'a{e.asp

Páqina: 112

C oín provantê de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer diveçência, povidencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

1n
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

427

NÚMERODE TNSCRTÇÁO

01 .725.6271OOO1 .72
ÍvtÂTRtz

COMPROVANT-E DE INSCRIçÃO E DE
stTUAçAO CADASTRAL

OATA OE ASERÍURÂ

28t02J1997

NOM

HAYAi,IAX DISTRIBUIOORA OE PRODUÍOS ELETRONICOS LTOA

cÔorco E DEscRçÀo oasÂÍMoaDEs EcoNÔMtcÁs sEcuNDr\Âhs
47,69.0.99 - CorÉrcio vaÍsjirta dê outros produto! não olpoclflcados antarionnentê
47,53.9.00 . Corúrclo varojista ê5pêcializado do oletrodornóltlco3 o oquipamêntos de áudio e vídêo
47,42.3.00 . Corúrclo yarajista de ÍnateÍial clótrlco
47.52-1-00 . Corúrcio yaiBjista êspêcializado do equlpamontos do toloÍonia 6 comunicação
41,5'1.2.01 . Corúrclo vãiojilta espscializado do oquipamontos o !uprimêntos do informática
47.56.3.00 . Conúrcio varqjirta especlalizado do lnstrumontos muslcais 9 acessórigs

'17.i14.0.0í 
. Corúrclo vârejlsta de Íerragens G ferram€ntas

47,54.7.01 . ComóÍclo vâÍejlsta de móvols
i17.62-8-00 . Comórclo vaÍerlsta de dlscos, CDs, DVDS e Ílta5
i17.63-6-0í . Comórclo vareilsta de bínquêdos e artlgos rqcreatlvos
47.63-6-02 . CorÉrclo vargrlsta de artlgos ssportlvos
45,30.7.03. CoÍr*rclo a varelo de paças o acês3ótlos novo! para v6lculos automotorcs
47,61.0-0í - Conúrclo vareilsta de livros
47.32.6.00. Co]lúrclo vars.llsta do lubrlflcantos
47.í.7.03. Conúrclo varejlsta de artlgo3 ds llumlnação
47.82.2.02 - CorÉrclo vaÍcjlsta de artlgos de vlagem
tl7,'!í-0.99 . Conúrclo va.€Jlsta de ÍrEterlals de conrtrução sm geral

't7.'11-5.00 
. Conúrclo varEjlsta ds tlntas s mateÍlalr para plntura

47.61.0.03 . CoÍrÉrclo varêiista de aÍtisos ds p.rolaÍlâ

cÔorco E DEscR rçÃo oa NAruREzÂ JURlorca
206-2 - Soclodads Emprrsária Limitada

LOGRÁDOI]RO

R JOAO MARQUES DE NOBREGA
COMPTEMENTO

SALA: A;

CEP

86.200-000
BNRRO/DISTRITO

GLEBA I

MUNICIPIO

IBIPORA PR

ENOEREçO ELETRÔNICO

SILVIO.GOES@HAYAÍTIA)(COM.BR
ÍELEFONE
(43) 3377.6800

NÚMERO

300

ENÍE FEDERAÍIVO RE.PONM CTR)

SÍUÂÇ/to CADÀSfRAL

AÍIVÂ
DATA OA SÍIUAÇÁO CADASIRAL

04/í0/2003

MOÍIVOOE

s{ÍuaçE E§PECtÁt DÂÍ DA SITUÂÇÁO ESPECTAt

Consulta QSA / Capital Social : Vottar i

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, glig!939!i
Atualize sua oáoina

Pâgina.2l2

http6r ,vww.receita"íazsda.g€^,/.br/pGsoajuridicdcrf,j/cnFrrsvdcnÍirwa CoÍnpíor'aÍte.asp

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 0510512017 às 08:25:05 (data e hora de BrasÍlia).

Prâpr18í Págine
par! lmpí!3râo



DAT A:2110312017- Folha 0l de 02

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Cidade:Nova Santa Báóara Estado:PR Telefone:(43)3266-8'1 00

Contato:Sra. P0LLINY SOTT0 E-mail: compras@nsb.pÍ.gov.br

Cotação dos inskumentos abaixo:

ValoÍ Unit. ValoÍ TotalItêm Qtde. Unid. Descrição do Material Í Serviço

780,00130,00

06 oê TeÍmômetro digitaltipo espeto à pmva d'água DELLT mod.DT-625N.

Display mm 3% dígitos com função máxima e mÍnima.

Haste pontiaguda em inox 120mm.

Escala de -50 a 200'C com subdiüsáo de 0,1'C.

Obs.:Para emissão de certiÍicado rastreável, adicionar R$30,00 ao valor de cada

instrumento, paÍa cêrtiÍicado mm selo RBC, adicionar R$50,00.

R$ 780,00vâloÍ Total:Solicitado via: *mailPV-

Prazo de Entrega:o2 dias após aprovaçãoCondiçoes de PagamentorBoleto 28DDL

Validade da proposta:'Í0 diasTransportadora: F0B(lndicar tÍanspoÍtadoÍa)

Responsável pela cotação: Eduardo Y.K.Oyamada

FOR 68 REV 02 l4n l/2013

lll[utxtr, coTAÇÃo N'MK-0258/17

MAKIL INSTRUT'ENTOS DE MEDIçÂO LTDA
Rua Serra da Borborema, 40 - Jardim Bandeirantes - Londrina - PR

CNPJ.:00,942.081/000149 LE.:601.30932-78
Fone/Fax: (43) 3328-3154 / 3338-9638

makil@onda.com.br / vendas.makil@onda.com.br
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MAKTL ri{STRU}tENToS DE MEDtçÃ0 LTDA
Rua Sena da Borborema, 40 - Jardim Bandeirantes - Londrina - PR
CNPJ:00.942.081/000'149 lnscriçãoEstadual:60í,30932-78

Fone/Fax: (43) 3328-3154 / 3338-9638
makil@onda.com.br / vendas.makil@onda.com.br

lnÍoÍmaçôe3 adicionais:

- Os insfumentos de PRESSÃo serão calibrados em um sistema de comparação composto por uma bomba de calibração, e um insfumento
padráo calibrado em um laboratório acreditado da Rede Brasileira de CalibÍaçáo.
- Para lnsúumentos dasses A4, A3 e A2 serão calibrados 11 pontos, a partir do zero, e o restante da escala diüdido em 10 partes.
-OsinstÍumentosclassêsA1,A,B,CeDserãocalibÍadosem6pontos,apartirdozero,eorestrntedaescalaemSpaÍtes.
- A Íaixa de indicação calibrada no laboratório MAKIL é de -0,8 a 1000 kgícm,.
- Nas calibr4ões serão utilizadas as instruçoes de trabalho IT 01 e lT 02.

- Os instÍumentos de TEMPERATURA serâo câlibrados por método de comparaçáo a um insbumento padráo de temperatura em um meio
téímico com homogeneidade conheciila.
- Se não inÍormado pelo diente, serto calibrados 3 pontos, nas Íaixas de Í 0, 50 e 1 00 % da íaixa de indicação do instÍumento.
- A Íaixa de indicaçáo calibíada no laboratório iilAKlL compreende temperaturas entre -30 e 1000 oC para emissão de certificados rastreáveis, e
enre -30 e 300'C para certificados com selo RBC.
- Nas calibrações serão ulilizadas as instruÉes de úabalho lT 05 e lT 06.

- As válvulas serâo ajustads e ceÍtificadas na pÍessão de aberlura desolada. (Apenas certificado rasúeáwl aos padrôes RBC).

- Para calibraÉes onde foÍem necessárias reposiçôes de componentes e/ou substituiçáo do insúumento por um novo, deverão ser preüamente
autoÍizadas pelo CLIENTE.

- PaÍa calibrações lN LOCO, os ceÍlificados serão todos rastÍeá/eis aos padrões RBC.

- Para calibraÉes lN LOCO, a empresa CONTRATANTE deverá proüdenciar a paralisagão dos equipamentos na data pÍeüamente agêndada,
assim como pessoal habilitado pan a retirada dos instrumentos, e após as calibraÉes, a instalaçáo dos mesmos aos seus respectivos setores.

-0s equipamentos de proteção individual (EPl) ficam sob Íesponsabilidade da CoNTRATADA, assim como as íenamentas necessárias para a
realização dos ensaios e calibraÉes, ex@to em caos de diÍerença na quanüdade de instrumentos ou necessidade de reposi@ de
componentes.

Notas comeÍchl!:

-Garanüa de 06 (seis) meses para pÍodutos e 03 (três) meses paÍa seÍviços.

-A garantia sêrá prestada contra deÍeitos de Íabrica@, desde quê respeitadas todas as recomendaçôes de montagem e manuseio.Os objetos

deverâo ser entegues e retirados em nosso estabelecimento.

-Estará automatÍ)amente lora da garantia materiais onde o transportê tenha oconido na enfega üa CoRREIO.

-Faturamento mlnimo para VENoAS (CLIENTES AUTORIZADOS): R$150,00 (Para valores menores, favor onsultar o Depto.CorÍErcial).

-Faturamento mlnimo para SERVIÇOS (CLIENTES AUTORIZADOS): RS100,00 (Para valores menores, Íavor onsultar o Depto,Comercial).

-Embalagêm: Pópria paÍa produto Írágil.

-Por ocasiâo da colocaçáo do pedido, solicitamos que seja mencionado no mesmo o número de nossa pÍoposta.

-Cancelamênto do pêdido e mutta: Os instrumentos especificados neste orçamento seráo coníeccionados exclusivamente para atender as

condiçôes dos pÍocessos do CLIENTE, sendo que em caso de cancelamento do pedido por paÍte do mesrno, a Í\,lAKlL resguarda-se o diÍeito de

cobrar multa de 40% do \ralor do pedlro paÍa despesas incorÍidas na Íabíicaçáo.

lllf utxrr, corAÇÃo N'MK-0258/17 DA"IA:.2UO312017 - Folha 02 de 02

Responsável pela cotação: EduaÍdo Y.K.Oyam.dâ

FOR 68 REV 02 l4lr1l20r3
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MAKrL INSTRUMENToS DE MEDIÇÃo rroe - Bpp
CNPJ/'MF n" 00.942.081/0001 -49

Qua rta Alteraçâo Contratual

Fls. I

AKIRA OKAIIOTO, brasileiro, comerciante, casado sob Regime de
Comunhão Parcial de Bens, natural Santo Andre-SP., residente e domiciliado à
rua Serra da Borborema no 40 - fundos - Jd. Bandeirantes - CEP 86065-780 -
Londrina/Pr., portador da Carteira de ldentidade Civil, Registro Geral no

6.185.169 SSP/SP expedida em 051'l'111971 e inscrito no CPF/MF sob no.

402.702.209-25, e

2. ilIATILDE KYOKO FUJIKAWA OKAMOTO, brasileira, comerciante, casada
sob Regime de Comunháo Parcial de Bens, natural de Adamantina-SP,
residente e domiciliada à rua Serra da Boôorema no 40 - fundos - Jd.
Bandeirantes - CEP 86065-780 - Londrina/Pr., portadora da Carteira de
ldentidade Civil, Registro Geral no 5.541.753 SSP/SP expedida em2011011970
e inscrita no CPF/MF sob no ô46.578.928-00.

Únicos sócios da empresa "MAKIL INSTRUMENTOS DE MEDIçÃO LTDA -
EPP', com sede na Rua Serra da Borborema no 40 - Jardim Bandeirantes - CEP
86065-780, Londrina/Pr., com Contrato Social registrado na Junta Comercial do
Paraná, sob o NIRE 4í203359791 em 2811 1/1995 e ultima Alteração Contratual sob
no 20071360506 em 10/04/2007 inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.942.081/0001-49
resolvem alterar o contrato social, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Alteram-se os dados e o nome da sócia MATILDE KYOKO
FUJIKAWA OKAMOTO conforme Certidão de lnscrição de Separação rêgistrada no
Cartório de Registro Civil 'lo Oficio de Londrina-Pr., Livro E-032 - fls.045 - termo no

012785 em 1311112007 para MATILDE KYOKO FUJIKAWA residente e domiciliada
na Rua Olímpia no 83 - apto.402 - Jardim Alvorada - CEP 86062-360 Londrina-Pr.,
portadora da Carteira de ldentidade Civil, Registro Geral no 9.460.830-9 SSP/PR
expedida em 07/03/2013 e inscrita no CPF/MF sob no 646.578.928-00.

Cláusula Segunda: O sócio AKIRA OKAMOTO que possui na sociedade 6.000
(seis mil) quotas no valor nominal de R$ 1 ,00 (um real) cada, totalizando R$

6.000,00 (seis mil reais) inteiramente subscritos e integralizados retira-se da

sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas, pelo seu valor

nominal, em moeda corrente do Pais, no presente ato, na seguinte proporçáo:

o 5.000 (cinco mil) quotas totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no presente

ato, em moêda corrente do Pais, à sócia iiATILDE KYOKO FUJIKAWA, já
qualificada anteriormente.

o 1.000 (hum mil) quotas totalizando R$ 1.000,00 (hum mil reais) no presente

ato, em moeda corrente do País, à sócia ingressante IVETE ilIISSAYO

I
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MAKIL INSTRUMENToS DE MEDrÇÃo lron - npp
CNPJ/}IF n' 00.942.081/0001 -49

Quarta Alteraçáo Contratual

Fls. 2
FUJIKAWA brasileira, solteira, naecida em 08/10/í955, auxiliar contábil,
natural de Adamanüna-SP, residente e domiciliada à Avenida Professor
Gióia Martins no 850 - Jd. Monte Kemel - CEP 05632{20 - Sâo Paulo-
SP., portadora da Carteira de ldentidade Civil, Registro Geral no

7.8,t0.662-6 SSP/SP expedida êm 11/05/2011 e inscrita no CPF/MF sob no
873.98í.098-,09.

Cláusula Terceira: O sócio cedente AKIRA OKAMOTO dá a sócia MATILDE
KYOKO FUJIKAWA e a sócia ingressante IVETE MISSAYO FUJIKAWA plena, geral
e rasa quitaÉo da transmissão de quotas ora eíetuadas.

Cláusula Quarta: A sócia MATILDE KYOKO FUJIKAWA e IVETE MISSAYO
FUJIKAWA declaram conhecer a situação econômico-financeira da sociedade,
ficando sub rogadas nos direitos e obrigações e, ainda, que não estão incursas em
nenhum dos crimes previstos em Lei gue as impeçam de exercer atividades
mercantis.

Cláusula Quinta: A administração da sociedade caberá somente a uma sócia,
sendo designada como Administradora a sócia MATILDE KYOKO FUJIKAWA com
os poderes e atribuiçôes pertinentes à gestão da sociedade, atendendo ao interesse
social, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente,
autorizado o uso do nome empresarial, sendo.lhe, entretanto, vedado o emprego em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, tais como avais, fianças e cauÉo de favor,
bem como oneraÍ ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçáo da maioria
dos sócios.

Cláusula Sexta: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está
impedida de exercer a administraÉo da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenaçáo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena gue vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Sétima: Diante das alteraçÕes ocorridas e de comum acordo, resolvem
por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornândo assim sem
efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo
que, adequando as disposiçôes da referida Lei n. 10.406-2002, apliéveis a este tipo
societário, passa a ter a seguinte redação:

/
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MAKIL INSTRUMENToS DE MEDIÇÃo lroa - npp
CNPJ/MF n" 00.942.081/0001 -49

Quarta Alteração Contratual
Fts. 3

ÍtlATlLDE KYOKO FUJIKAWA, brasileira, comerciante, separada, natural de
Adamantina-SP, residente e domiciliada à Rua Olimpia no 83 - apto.4O2 -
Jardim Alvorada - CEP 86062-360 Londrina-Pr., portadora da Carteira de
ldentidade Civil, Registro Geral no 9.460.830-9 SSP/PR expedida em
0710312013 e inscrita no CPF/MF sob no 646.578.928-00.

]VETE IIISSAYO FUJIKÂWA, brasileira, solteira, nascida em 08/10/1955,
auxiliar contábil, natural de Adamantina-SP, residente e domiciliada à Avenida
Professor Gióia Maíins no 850 - Jd. Monte Kemel - CEP 05632-020 - Sâo
Paulo-SP., portadora da Carteira de ldentidade Civil, Registro Geral no

7.840.662-6 SSP/SP expedida em 11105D011 e inscrita no CPF/ltrtF sob no

873.981.09849.

Únicas sócias da empresa "MAKIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA -
EPP", com sede na Rua Serra da Borborema no 40 - Jardim Bandeirantes - CEP
86065-780, Londrina/Pr., com Contrato Social registrado na Junta Comercial do
Paraná, sob o NIRE 41203359791 em 2811 'll1995 e ultima Alteração Contratual sob
no 20071360506 em 10/04/2007 inscrita no CNPJ/[4F sob o no 00.942.081/0001.49.

Cláueula Segunda: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de dezembro de
1995 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objetivo 'Comercio de manômetros,
termômetros, válvulas, tubos siÍóes e assistência técnica e serviços em manômetros
e termômetros'.

Gláusula Quarta: O capilal social inteiramente subscrito e integralizado no valor de
RS 20.000,00 (vinte mil reais) divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$
1,00 (um real) cada fica assim dishibuído entÍe as sócias:

Quotas Valor

1. MATTLOE KYOKO FUJ[(AW4.........................1 9.000 RS 19.000,00

R$ 1.000,002. rvETE MTSSAYO FUJ|KAWA......... . ..... ..1.000

TOTAL.,,,.,,,,,,,..... ..--.....-..,.20.000..--...-..-....-R$ 20.000,00

032

1.

z.

Gláusula Primeira: A sociedade girará sob o nomê empresarial "MAKIL
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA - EPP" com sede e Íoro na Rua Serra da
Borborema no 40 - Jardim Bandeirantes - CEP 86065-780, Londrina/Pr.,

r,


