
4 í"'Ê.:N rí, rtANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME.
CNPJ: 14.766.100/0001-38

Rua José Sebastião Lopes, 487 - Centro
l. E.:905.82935-10

CEP: 86240-000
Tel: (43)3265-2587

São Sebastião da Amoreira - Pr

DECTARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RETATIVAS AO TRABATHO
DO MENOR (ART. 7e, tNC. XXXII DA CF)

PREGÃO PRESENCIAT N9 2512019

^A 
"rpr"r, ANDRE LUGLIO DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ sob ne 14.766.100/0001-38, por

intermédio de seu representante legal o Sr. André Luglio Dos Santos, portador da RG ne 7.175.551-
7 e do CPF ne 031.730.649-92, DECIARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal

ne 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei ns 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.

São Sebastião da Amoreira - PR, 09 de julho de 2019
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ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS - ME. 466
CNPJ: 14.766.100/0001-38

Ruã José Sebastião Lopes, 487 - Centro
l. E.:905.82935-10

CEP: 86240-000
Tel: (43)326s-2s87

São Sebastião da Amoreira - Pr.

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

PREGÃO PRESENCIAT N9 2512019

.^. A empresa ANDRE tUGtlO DOS SANTOS ME estabelecida na Rua José Sebastião Lopes, 487 -
Centro, na cidade de São Sebastião da Amoreira - PR, inscrita no CNPJ sob ne 14.766.100/0001-38.
Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a

modalidade Pregão Presencial Ne 25/2019, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de

suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Sebastião da Amoreira - PR, 09 de julho de 2019.
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ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS - ME. A *.;t*uí
CNPJ: 14.766.100/0001-38

Rua José Sebâstião Lopes,487 - Centro
l.E.:905.82935-10

CEP: 86240-000

DECTARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS !MPEDITIVOS

PREGÃO PRESENCIAT NS 2512019

A empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS ME, estabelecida na Rua José Sebastião Lopes,487 -
Centro, na cidade de São Sebastião da Amoreira - PR, inscrita no CNPJ sob ne 14.766.100/0001-38.

^ Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de

Nova Sântâ Bárbara, na modalidade Pregão Presencial Ns 25/2019, sob as penalidades legais, que

não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

São Sebastião da Amoreira - PR, 09 de julho de 2019.
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ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME. 4$8
CNPJ: 14.766.100/0001-38

Rua losé Sebastião Lopes, 487 - Centro
LE.:905.82935-10

CEP:86240-000

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

.-. ANDRE LUGIIO DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ sob o ne L4.766.L00100O1-38, por intermédio
de seu representante legal o Sr. André Luglio Dos Santos, portador da Carteira de ldentidade ne

7.115.557-7 e do CPF ne 031.730.649-92, DECLARA, para efeito de participação no processo

licitatório Pregão Presencial Ns 25/2019, que não mantém em seu quadro societário sócios ou

funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem
como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,

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

de agente político do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara.

São Sebastião da Amoreira - PR, 09 de julho de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DAAMOREIRA
Estado do Paraná

CNPJ : 76.290.659/0001 -91

DtvlsÃo DE CADASTRO E TRTBUTAçÃO

-t

4?0

EXERCÍCIO DOANO DE2A2O

^EXERC|CIO DO ANO DE 2021 EXERCICIO DOANO DE2022 EXERCICIO DOANO DE2023

EXERCÍCI ANO DE 2018 cíc DOANO DE 2019

cfi,

Vaz

Portanaf 10U2017
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f lw2ü17

eAnxffio t

Edificio da Prefeitura Municipal de São Sebastião a Amoreira,22 de Fevereiro de 2018

{

qt__
It
ICIPAL

Selo Digilal de Fiscalização Tipo Normal Cr Â1M63779-AH3U;
valor Total do Âto: R$ 4.42

os dados do ato e6: httpsJ/selodigital.tjpbius.br
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ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO .86412012
O Prefeito Municipal de São Sebastiâo da Amoreira, pelo presente concede licença à:

ANDRE LUGLIO DOS SÁNIOS . ME

COMPUSOFT INFO E ELETRO
CNPJ: 14.766.100/0001-38

tNSCRtÇÃO MUNICtPAL: 75292179
Endereço: RUA JOSE SEBASTIAO LOPES Número: 487
Bairro: CENTRO CEP: 86240-000
CidAdE: SÃO SEBASTÉO DAAMOREIRA UF: PR

Ramo Comercial: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. CONTA N" í320
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,-. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
r ESTADo DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS' FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBrOS E PR|V_AT|VO DE CASAMENTOS, |NTERDIçOES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145Bairo dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO Oe SERVIçO DE AUTENTTCAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcantl, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de autenticare reconhecerfirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Çodigo de Autenticação Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/20'14, determinando a inserção de um código em todos
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC123irV
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e veriÍicada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi reallzada, a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS . ME
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDRE LUGLIO
DOS SANTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11106t2019 17:13:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartórlo Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1o e 20 da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçôes mais detalhadas deste ato, acesse o site httpg;/agç[gital.azevedeDastos.not.br e inÍorme o Codigo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1243952

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/05/2020 14:22:44 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 6697'1 005'l 9í 40410047 0-1

"Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal na 10.40612002, Medida Provisória no 220A12Q01, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual n' 8,72112008, Lei Estadual n' 10.13212013 e Provimento CGJ N' 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL ç

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b9dff427d873e338ac842118db750d14d2956d4681 1 4c5c2e52535213d7 4d64b3ad554d8c3b06d6b97ee76a244
8bd791 37866bbb56b6a41 fb0f4b6bc9523c887d

§&pW
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEB. DA AMOREIRA - PR
Departamento Itlunicipal de Saúde

VIGILANCIA SANITARIA
Rua Antônio Rodrigues de Moraes no 327 * CEP - 86.240.000 F«tne/Fax: 3265 1946

c.N. P.J. - 76. 290.659/000 1 -9 I

No: 0i 512018

Declaração de Dispensa de Licença Sanitária - Pessoa Jurídica
Nota Técnica n.o 004I2O18|CEVS/SVS - Anexo I

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa: ANDRE LUGLIO DOS SANTOS,

inscrita com CNPJ no 14.766.100/0001-38, tendo como endereço de referencia, Rua José

Sebastião Lopes, no 487, Centro, no município de São Sebastião da Amoreira no estado do

Paraná, está Dispensado da Licença Sanitária, por se tratar de estabelecimento cujo endereço

é de referência, não possuindo estruturas físicas a ser inspecionado, também considerando que

os serviços por ela prestados a partir de sua contratação terão que ser oferecidos por empresas

que atendam as legislaçÕes vigentes.

Código CNAE Descrição da Atividade (Subclasse CNAE)

18.í3-0-99 - lmpressão de material para outros usos

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não

especificados anteriormente

43.21-5-00 - lnstalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de

rentilação e refrigeração

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de

produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, tlumbons e semelhantes
Mauro §ergm Ywaexkr

hledro veteiln*rÉ i,t§i §rrilú*Fl
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB1TOS E PR]VATIVO DE CASAMENTOS, INTEROIÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not.br

DECLARAçÃO Oe SERVIçO DE AUTENTTCAçÃO DTGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com akibuiçáo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitall ou na
reÍerida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dtgital: ABCí2:
X1X2) e dessa Íorma, cada autenticação procãssada pela nossa Serventia pode ser confirmadà e verificàda tantas vezes quaÀto for necessàro
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpbjus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDRE LUGLIO
DOS SANTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14106120'19 11:15:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001 , como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS . ME ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e inÍorme o Codigo de Consulta desta
Declaração,

Código de Consulta desta Declaração: 1181410

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sile até 2010212020 08:12:54 (hora local).

rCódigo de Autenticação Digital: 6697'1902'190959280868-1 a 66971902190959280868-4
'aLegislações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n" 10.40612002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal n'13.105/2015, Lei
Estadual n'8.72112008, Lei Estadual n'10.13212013 e Provimento CGJ N" 00312014.

O referido é verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL

'a.

1d734Íd94Í057f2d69fe6bcO5b64820dc7 4d4d4c1 4ece830a9e57c497d1 9bf9021 6cf1 c6add96350bf8tr4b266ad554d8c3b06d6b97ee76a2448b
d791 39ec1dÍ003989289c28bb31 5efdfacb43
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PREFEITU RA MUNICIPAL DE SÃO SEB. DA OREIRA - PR

Departamento Municipal de Saúde
VIGILANCIA SANITARIA

Rua Antônio Rodrigues de Moraes no 327 - CEP - 86,240,000 FondFax: 3265 1946
c. N.P.J, - 76, 290,65 9/000 1-9 I

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou

especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

^.47.42-3-00 
- Comércio varejista de materialelétrico

47.44-0-01- Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.51-2-01 - Comércio va§ista especializado de equipamentos e suprimentos de

informática

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e

comunicação

47.54-7-01- Comércio varejista de móveis

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

47 ,54-7-A3 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

,^47.55-5-03 - Comercio vareiista de artigos de cama, mêsa e banho

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios

47.57-1-0A - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para

aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não

especificados anteriormente

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

hL,^,r )uí; LIA'm
Mauro Sergi6 Ywazaki
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REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓR]O AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO C|VIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRTVAT|VO OE CASAMENTOS, |NTERD|çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

hüp J/www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not.br

DECLARAçÃO Oe SERVTçO DE AUTENTTCAçÃO DrctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identiÍicado individualmente em cada Codigo de Autenticação Digitall ou na
reÍerida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABCl234l-
X1X2) e dessa for-ma, cada autenticação procãssada pela nossa ServeÁtia pode ser confirmadãe verificàda tantas vezes quaÀto for necessárià-
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço http://conegedoria.tjpbjus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDRE LUGLIO
DOS SANTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAçÃO foi emitida em 14lOOt2O19 11:15:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 20 daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:r@19[gital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1181410

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sile alé 2010212020 08:12:54 (hora loca!).

'Código de Autenticação Digital: 66971 902190959280868-1 a 66971 9021 90959280868-4

'zLegislações Vigentes: Lei Federal n'8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Provisória no 22001200'1, Lei Federal n''13.'t05/2015, Lei
Estadual n" 8.72112008, Lei Estadual no'10.13212013 e Provimento CGJ N" 00312014.

O reÍerido é verdade, dou fé.

GHAVE D|GITAL 
\-

1d734Íd94Í057f2d69fe6bcO5b64820dc74d4d4c1 4ece830a9e57c497d í 9bf9021 6cfí c6add96350bf8ff4b266ad
d79'1 39ec1 df003989289c28bb3 1 Sefdfacb43
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47.61-0-03 -

47.63.6-01 -

47.63-6-02 -

47.63-6-03 -

47.63-6-04 -

47.72-5-00 -

higiene pessoal

-.,07.73-3-00 -

47.83-1-02 -

47.89-0-05 -

47.89-0-07 -

47.89-0-08.

47.89-0-99 -

anteriormente

61.10-8-03 -

61.90-6-01 -

62.0í-5-01 -

62.09.1-00 -

informação
77.33-1-00 -

77.39-0-02 -

operador

PREFEITURA MUNIGIPAL DE SÃO SEB. DA AMOREIRA. PR
Departarnento Municipal de Saúde

VIGILANCI.A SANITARIA
Rua Ánlônio Rodrigaes de Moraes no 327 - CEP - 8ó.240,000 FondFsx: 3265 1946

c. N.P.J. - 76. 2 90. 6s9/000 t -9 I

Gomércio vareiista de artigos de papelaria

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Comércio varejista de artigos esportivos

Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de

Comércio varejista de artigos médiços e ortopédicos

Comércio varejista de artigos de relojoaria

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Comércio varejista de equipamentos para escritório

Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

Comércio varejista de outros produtos não especificados

Serviços de comunicação multimídia - SCM

Provedores de acesso às redes de comunicações

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem

d

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais

não especificados anteriormente, sem operador

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

82.19-9-01 - Fotocópias

fillturc, §*rgro yurâãkl
&{dmo yetenrurc únr lrlrrnnrpi
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I

IlVlauro Se Ywazaki

Médico Veterinário - Vigilância Sanitária de
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRo ClvrL DE NASGTMENTo E ÓBITOS 
='flXã'JILOECASAMENTOS, 

tNrERDtçÔES E TUTELAS DA CoMARCA DE

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DEGLARAçÃO Oe SERV|çO DE AUTENTTCAçÃO DIGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oflcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitalt ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserção de um código em todos r
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digltal: ABCl234-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e veriÍicada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS . ME
tinha posse de um documento com as mesmas caracterÍsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDRE LUGLIO
DOS SANTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14lOOl2O19 í1:15:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1o e 20 daMP 220012001, como também, o documento eletrônico aulenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para inÍormações mais detalhadas deste ato, acesse o site lllps/auteligital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1181410

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2010212020 08:12:54 (hora local).

'Código de Autenticagão Digltal: 66971902190959280868-'l a 66971902190959280868-4
'zLegislações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei E§tadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N'00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE D|G|TAL \,

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b64820dc74d4d4c14ece830age57c497d'1 9bf9021 6cf1 c6add96350bf8ff4b266ad554d8c3b06d6b97ee76a2448b
d79'l 39ec1 df003989289c28bb3 1 Sefdfacb43
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85.99-6-03 - Treinamento em informática

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos

periféricos

95.í2-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso

pessoal e doméstico

474

k

Local e data: São Sebastião da Amoreira, 1 1 de dezembro de 2018

1o^ , ,1,ç; lJ**,L,
Mauro é"r#o Y$azaki

ttllédico Veterinário - Vigilância Sanitária de São Sebastião da Amoreira

Todavia, os responsáveis do estabelecimento em epígrafe ficam cientes de que estão
sujeitos à fiscalizaçáo de agentes públicos de saúde para a verificação do cumprimento de
requisitos higiênico-sanitários, de condiçÕes de salubridade, de segurança e saúde dos seus
trabalhadores e demais requisitos para a prevenção de riscos à saúde individual e coletiva da
população resultantes das atividades desenvolvidas, dispostas no Código Sanitário do Estado
(Lei Estadual no 13.331/01 regulamentada pelo Decreto Estadual no 5.711102, ou outro que vier^ substituÍ-lo) e legislação vigente que o estabelecimento deverá cumprir.

lllaurç Sorgrc Y-wazakr
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do ato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEB. DA AMOREIRA. PR
Departamento ltíunicipal de Saúde

VIGILANCIA SANITARIA
Rua Ántônio Rodrigues de Alorues n" 327 - CEP - 86.240,000 Fone/Fox: 3265 1946

c. N. P.J. - 76.2 9 0. 6s9/0 00 r -9 t
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
:. ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E ÓB|TOS E pRtVATtVO OE CASAMENTOS, |NTERD|çÓES E TUTELAS OA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

DECLARAçÃO Oe SERVTçO DE AUTENTTCAçÃO DIG|TAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e
Tutelas com atrlbuição de autenticar e reconhecer írmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identiÍicado individualmente em cada Código de Autenticação Digitall ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserção de um código em todos c-
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Exkajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234F
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser conflrmada e verificada tantas vêzes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ANDRE LUGLIO
DOS SANTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em '1410612019 1í:í5:13 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10o e seus §§ 1o e 20 daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Ceíificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ANDRE LUGLIO DOS SANTOS - ME ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Çódigo de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1'181410

A consulta desta Declaração estará disponÍvel em nosso sile até 2010212020 08:12:54 (hora loca!).

'Código de Autenticagão Digital: 6697'1902190959280868-1 a 66971902190959280868-4
2legislações Vigentes: Lei Federal n'8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal n'13.í05/2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual n'10.'13212013 e Provimento CGJ N" 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL \,

00005b 1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b64820d c74d4d4c14ece830a9e57c497d'1 9bf9021 6cf1 c6add96350bf8ff4b266ad554d8c3b06d6b97 ee76a2448b
d79 1 39ec1 df003989289c28bb3 1 5efdfacb43
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Cartucho compôtÍvel com modelo

§erente Geral: Paulo Pernambuco
Gerênte Técnico: Hélio R. R. Lima

r
trd.- tl

K

içí-L,fa.4-

v

I
I

Í'

l4$.; Àr lleva lndqcnd&Kb. 76ô '§.ookün -§,p&rtô - Sp * C§p ü{§?Cdx0l *Tül"r {f1} fr3} f4?1
LÀO{ - Là§síitóÍlo ó{ Avãh.ção dê DesemlÊâho d€ C.rtu€hü
Lsbôrãtóris de .niôio ..rGdttrdo pola CgÍslltrm§tÍs rrê ..ordo com r Àãltl lü8 l§O/ltc 17025, §d íto. C8l 0220

-Y
-L..





:q

V

T

e9l1 8rlu3l1

6002/60/6r
60oz/6ol§t :ôlur,p e.,lsouJe ep

:§qrp.ralot

i*P$arâJ rjll§urB

§mz/6010e

9d,r
>

e â oluaurlPu3, o

Z
saaoll§'ou qor'9?ü{I ftt'o$ uíra It{tM a {ro) ôFrôlr âpürill,uê"{} 9tãd aplllp.rrt orç§uÔ *p (,ir9l?rpq?-'

§úq,flu!:lâp oiruadir.,§.â§ àp qr?ürâv ap o|,9rrJo§8'l - :loy:
rlre gtãÊ {tll i'F!* toÊoagto drf, - d§ - qnsd§ - utploora - ogt 'qru?purd.pul rrc8 

^Y:pu3

'T elãqqf e§ §P§lua§âJde ? §Br§a(rt? §ep §rBdpupd §srlisrraperel sBp ê{irít§âJ Õ

:§ii!5ltrIryffi: op?ulurorap alu€^erop - 0I§üBO apspue - 600llg0 o3letqet
âp 3l:p) srrl.Fgru. .u opuçl*u§ .rrrn * {rfrZXI6II868a - §3,rrÉq âp por} lqrdral§rh, emrde,a

Eadopp.,,o,'(vrreô*n**r,§m;H';i;',Xxff ã,:ffii,1i,f_Tlr"mf,X

§o'§10{,ll"ü0o p4ur?l ,slf?uv ap olrs*âlãu



e77

Tabcla 1: lnforrnações sôbrê amostrâ cliente.
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toneÍ

a obteí uma
árêâ dê lmpressão. A inceÍtêrâ dà mediçào é 1096.

CqÍn bãse nos valores obtidos foi estimado o rmdimento do cartucho, expÍesso êm númaro de

www.hp.com.br)
rêndimento de ruprlmento: cartucho de imprtsão grrr 2.0@ páglnar r 5% de

cobêrtuÊ (www.hp.com.br)
portr p.drlo: USB

§ahnça A&D modclo EX-H, corn preci*Io d. 0,1 lr.m.3 a trlhr{lo r.Ítru.d.l RSC.

quel§)
l+ 

e inco

Figurà 2: página padrão de terte, or número! referem-se às posiçÕes cspêciÍicadas no
F2036.

lrtlí{ncia Ié.ni.ô ttdâ - tÂ
c§P 0457$ool - T!1.: (11l ,t§ }.el76t - Sreldkl-

Av.lbç&da
êntab aaradhrdo p€L

I

l(
1 **w.asutt.ory
" 1v1ia9.â3[§.of8
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I

t/

B*
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4.2. OtorHede ótka
A densidade óüca da impressão Íoi determinada seguindo o método PfGS - Ávaliação ds Oen*idade e
Pla*or de Fundo. que cumpre intsgÍalmente a l{orma ASTM F203t-04 - Stãndârd Test Mêtfiod for
Evàluation oí Larger Área Density and Background on Électrophotogíeffc príntêí§ (Avaliação dt Dsnsidade e

F{rndo dê lmpÍessão em Grandes Áreas em lmpíêrsorã§ €tetroíotográflcas}2. A incertera da mediç§a ê 91ú.

O êç.opo do teste é determinar a dên3idade ótíca, como medid: dr opâcidadê (absorção de lsr.). dc um
obieto ou dE imagên! padrào, impÍessas por pÍocerso eletrofotográflco. A densldade é funçào dâ ntturcê
quÍmlcà, da concertraçâo das partículis de p6mento do toner € da *peísura do Íilrne Íormada ro!,r* o
papê[ durante a irnpresc5o.

1..1)
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O sêguintr equipamento Íoi utllizedo:
. Uênritômetro IHARA R70O, com callbração rastreada à RBC, íÍrortrado *a fgura 3.

§âo c§nrol.dà§

4d lnsumos

para impíessão marca Copirnar, gramatura 75 glm2, íoÍmãto A4.

§. reqrft.dot

§.L Condçãcr xnàú.ntrir

A5 condiçõer ambicntais do laboratódo durantê a êrcÇuÉo doí tester forüm âs seguintÇ§;
r Íernperaturr média: 21.0 oC, maxima 22,4 oc 

e mínima 20,4 ôC.

. Umidadê íelativâ do ar média: 46,5 96. máxima 47,5 % e mínima 45,0 X.

S"2, Crmsumo ds tonar
Os resultados relatlvos ào coniumo de toner são apresentrdos n, Tâbêlâ 2 e podem ser mals biem

vnualilados nâ FiguÍã 4

§r5d*l Â.rirÊânclô Íácnit. kdr - LÂ @aJr0f0,09
tnd.; Àr rôÕ lndcpQ(trr0írcir, 7úo - 8.úú&h - l.Pulo - 3P - c[p 0457so01- Td.: tr1, !:}*l 2a2r
lám.- [.boíÉÍlo ds Âvdrçlo dr Oesc*pedu dü C.ttu ]rG
bbor*tôrlo dê êntslô àÊrdtrdo pêlâ qrclnmàrno.ra lcôído tsíi . A§t{Í l,l8fi l§OllÉC

{
t^^.Í-- l\-L-,L

Flgura 3: Oensitômêtro
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