
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 • Irineópolls - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015-PR

Processo Administrativo: 36/2015

Processo de Licitação: 35/2015

Data do Processo: 19/06/2015

Folha: 1/7

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DEMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA, ESCO
ISOWDA VILA NOVA DO TIMBÒ E NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONOER.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 33/2015 ^Seqüência: 1)

Ao(s) 7 de Julho de 2015, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS , reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria n" 540/2014, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licátatório n° 35/2015, Licitação n° 19/2015 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL,

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após Julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o{s) vencedor(es>, conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Presentes ã Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o
objeto descrito no Processo Licitatório n" 35/2015, Pregão Presencial n" 19/2015, a Sra. Rosani Rodrigues da Silva
Mischka - Pregoeira, Sr. Reinaldo Stasiak , Sra. Cassiana Lais Brand, Sra. Patrícia Fabiane Fronczake Sra. Marda
Maria Kerscher - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria n°. 540/2014; Sr. Sérgio LuizOuriques - representante da
empresa Banzai Serviços Administrativos e Comercio de Moveis e Equipamentos em Geral Ltda. ME, Sr. Odirlel
Dozorski - representante da empresa Fênix Informática e Telefonia Ltda. e Fábio Luiz Egert - representante da
empresa Ergo-Mobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do
Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das
propostase habilitações. Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde
ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e
praticar os demais atos inerentes ao certame. Iniciada a fase de julgamentodas propostas, o Pregoeiroe equipe de
apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o instrumento Convocatório. Em
seguida foi realizada a oiassificação das propostas das empresas que se apresentaram para o certame: Banzai
Serviços Administrativos e Comercio de Moveis e Equipamentos em Gerai Ltda. ME, Fênix Infdrmátida e Telefonia
Ltda. e Ergo-Mobile Indústria e Comércio de Móveis Ltda., seguem classificadas para a fase de lance e julgamento da
proposta. Os representantes das empresas proponentes não maniféstaram interesse de interposição de recurso,
quanto ao julgamento da proposta, encerrando-se o prazo para Interposição de recurso nesta data.

Participante: 8808 • FENIX ÍNFORMATICA E TELEFONIA LTDA

Item 1 Especificação 1UaMed. 1 Qtde Colada j Marca 1 Desconto j Preço Unitário 1 Preço Total

9 Mini Rack 19 06U x4S0 MM para parede preto UN 1,00 NAZDA 0,0000 355,00 355,00

10 Switcti com 48 portas Ethemet (10/100) com suporte para UN 1,00 TP-LINK 0,0000 890,00 690,00
rack

Nofareak 600 VA bivoit UN 2,00 RAGTECH 0,0000 340,00 680,00

12 TV SMART com tela mínima de 40 polegadas, tipo LED, UN 5,00 SEMP 0,0000 1.890,00 9,450,00
com conversor digital, entrada HDMI, portas USB, TOSHIBA

Resolução Full HD

Total do Participante • 11-375,00
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Participante: 10S12 • ERGO-MOBIU INDUSTRIAS COMERCIO DE MOVEIS LTQA

rüii.Mêd. l"Qtde"Cotããã"rItern ] ??Et.clficaçãq
2 CADEIRAS MONTADAS SOB LONGARINAS OE 03 E 05

LUGARES PARA AUDITÓRIO.
Assento e encosto em compensado multllaminado com
espessura de ISmm, moldados anatomicsmente. Encosto
com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento
através de duas cantonelras metálicas, formando um
monobloco fechado, sendo ambos estofados com espuma
de poliuretano Injetado com espessura mínima de 60mm e
densidade 47l<g/m3, revestidos em resina viníllca
plastificada com malha composta de S7% polléster e 33%
algodão com gramatura 480g/m2, cor a definir, com
aplicação de bordado no encosto de cada cadeira,
retratando o brasão do município do município de de
Irlneopollse caracteres Secretaria de Educação.
Acabamento nas bordas em perfilde PVC seml-rígldo, do
tipo Macho/Pâmea (com largura de 15mm). Contra-capa do
encosto em PSAI, moldada através do sistema de
vacuum-formlng. Estofado fixado á estrutura através de 4
parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na
madeira. Estrutura com pés horizontal em tubo Industrial
obiongo 2dx58mm recobertos por capa de poliproplleno
Injetada medindo 420mm(comp.) x 60mm{larg.) x 30mm
(alt.). Coluna vertical em tubo de aço obiongo 40x77mm e
longanna em tubo Industrial 20x40mm. Acabamento nas
extremidades dos tubos com ponteiras internas de
polipropileno. Braço totalmente injetado em poliuretano
(Integral skln) com alma de aço. Componentes metálicos
são ligados pelo processo de solda MIG, recebendo
tratamento por banhos desengraxante, antioxidante,
passivador e fosfatizante. Pintura eletrostática com tinta
epóxi-pó com polimerizaçao em estufa a temperatura de
180°C. As cadeiras serão montadas sobre longatinas de 02
e 03 lugares. As cadeiras/longarinss deverão possuir
Certificado de Conformidade com a Norma NBR
13962/2006 emitido por laboratóno Idôneo, reconhecido
pelo INMETRO, devendo ser apresentado junto com a
proposta. Dimensões aproximadas: Assento: 48cm (largura)
X47cm (profundidade); Encosto: 48cm (largura) x 51 cm
(altura); Largura do apoio superior dos braços: 80mm.
Largura total por lugar: 56 cm

Marca Desconto I Preço uTiltãno | Preço Total J
UN 100,00 CEQUIPEL 0,0000 287,00 28.700,00
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Item 1J EjpecIfiMçlo
CONJUNTO DE MICROCOMPUTADOR INTEGRADO A
CARTEIRA ESCOLAR E CADEIRA PARA ALUNO.
Composto de: tampo em madeira MOF com I8mm de
espessura, revestida com filme melamínico texturizado, que
por efeito de prensagem a quente, funde-se á madeira
aglomerada, formando com ela um corpo único e
inseparável, medindo 600X540mm, com altura total em
relação ao solo de 644mm. Fixado á estrutura por meio de
parafusos auto-atarraotrantes; bordas laterais e frontais com
acabamento em fita de PVC com 2,0mm de espessura com
resistência a Impactos e termicamente estável, colada ao
substrato de madeira peto processo "hot melt": estrutura
metálica confeccionadaem tubo de aço Industrial de
30x50mm (chapa 18), em formato de "Z", fixo, contendo
travessa longitudinal de suporte para acomodação do
tampo, acabamentos em ponteira de plástico: acabamento
das peças metálicas, efetuado através de banho
desengraxante à quente, por melo de Imersão e tratamento
anti-ferruginoso de proteção; pintura efetuada com tinta
epóxl pó, híbrida, eletrostática. pollmerízada em estufa a
180°C, com espessura mínima de película aplicada de
40mícrons: todos os componentes fixos que formam o
conjunto deverão ser ligados entre sl através de solda pelo
processo MiG: composto por módulo distinto, de acesso
independente e Interligado entre si, através de sistema de
comunicação integrado ao gabinete, possuindo
conectividade através de cabeamento estruturado e
tecnologia wireless simultaneamente: monitor de vídeo LCD
Wídescreen, com no mínimo 15", matriz ativa, suportando
resolução mínima de 1024x768 pixels. Fixação em
plataforma fabricada em aço. com regulagem de ângulo: Os
equipamentos ficam em compartimento protegido contra
vandalismos ou saques, afixados diretamente na estrutura:
o acesso é efetuado através de tampa de aço, chaveadas
com fechadura de segredo. Sistema liga/desliga com
segredo acoplado a carenagem do hardware. Mother board
com Processador com arquitetura de núcleo duplo, com, no
mínimo, l.SGHZ; Memória virtual com, no mínimo, 04GB
DDRII SODIMM: Unidade de armazenamento com, no
mínimo, 320GB: Adaptador gráfico de vídeo padrão ATI
com resolução HDMI 1600x1200 -10801 X 720: Interface de
rede Ethernet Lan RTL8111C 10/100/1000 com wirelless
Integrado; No mínimo, 02 portas USB externas e mais 06
portas USB Internas: Interfaoe de áudio analógica com
saída para caixas acústicas e entrada para microfone:
Fonte de alimentação: 12V/5: Sistema Operacional baseado
em plataforma gráfica. CADEIRA, Assento e encosto em
poliproplleno copolímero virgem e sem cargas. Injetados,
moldados anatomicamente, pigmentados na cor
VERMELHA. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, 0 20,7 mm, em chapa 14 (1.9 mm).
Fixação do assento e encosto Injetados à estrutura através
de rebites de "repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 12 mm
Ponteiras e sapatas em polipropíleno copolímero virgem e
sem cargas. Injetadas na cor VERMELHA, fixadas a
estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes
metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que
assegure resistência à comosão em câmara de névoa salina
de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó híbrida Epóxl I Poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA. Dimensões acabadas Cadeira:
Assento - Largura: 360 x Comprimento 400mm, Encosto -

• Largura: 200 x Comprimento 400 mm. Altura final chão até
o assento: 380 mm, com tolerância de {-'•ou-IO mm) em
relação a estas medidas.

Un.Med. I Qtde Cotada I Marca | Desconto

UN 30,00 CEQUIPEL 0,0000

Preço Unitário

1,650,00

Preço Total

49,500,00

0/ (9
Total do Participante • 78.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO PRESENCIAL
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Participante: 10540 - BANZAYSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COflAERCiO DE lUOVE

Item Especificação Un.Med. 1 QtdeCotada 1 Marca róesconto | PreçoUnitário I PreçoTbtal I
ESTANTE BIBLIOTECA KIDS FLOR SIMPLES FACE BASE UN
FECHADA, 03 PRATELEIRAS - 1,42M. Totalmente
confeccionada em chapa de aço de baixoteor de
carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento
químico da chapa (antl-ferruginoso e fosfstizantej e pintura
através de sistema eletrostático a pó. com camada mínima
de tinta de 70 micras nas coros: base inferior, colunas e
travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e
anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas)
colunas de sustentação confeccionadas em chapa de aço
n°16 (I.SOmm), com furação do tipo cremaiheira em toda
sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em
passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato
retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20
(0,90mm) com reforço interno em Omega confeccionada em
chapa n° 20(0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base
confeccionados em chapa n" 16 (1,50mm) com encaixes
para as colunas.
01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra
Interna para travamento das colunas, confeccionado em
chapa n° 20 (O.SOmm), unida as 02 (duas) extremidades
das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcos
de cada lado. 03 (trõs) prateleiras com dimensões de 1,00
(um) metro de comprimento e 23,8 cm de profundidade,
confeccionadas em chapa n° 24 (0,60mm), cada prateleira
unida pelo sistema de encaixe (sem parafusos) a 02 (dois)
anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos
para encaixe na cremaiheira das colunas, confeccionados
em chapa n° 18 {1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm
Largura 102 cm Profundidade: 33 cm.
ESTANTE BIBLIOTECA KIDS FLOR DUPLA FACE BASE UN
FECHADA, 06 PRATELEIRAS - 1,42M. Totalmente
confeccionada em chapa dc aço de baixo teor de carbono,
com acabamento pelo sistema de tratamento químico da
chapa (anti-ferruginoso s fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de
70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa
superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos
laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de
sustentação confeccionadas cm chapa de aço n° 16
(1,SOmm), com furação do tipo cremaiheira em toda sua
extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos
de 6,0 cm. 01 (uma) bese inferiorem formato retangular,
fechada, confeccionada em chapa n" 20 (0,90mm) com
reforço interno em Omega confeccionada em chapa n" 20
(0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base
confeccionados em chapa n° 16 (1,50mm) com encaixes
para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal
(chapéu) com dobra interna para travamento das colunas,
confeccionado em chapa n® 20 (0,90mm), unida as 02
(duas) extremidades das colunas através de 04 (quetro)
parafusos com porcas de cada lado, 06 (seis) prateleiras
com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 235
mm de profundidade, oonfeccionadas em ctiapa n° 24
(0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe
(sem parafusos) a 02 (dois) anteparos latorals em forma de
flor, dotados de ganchos para encaixe na cremaiheira das
colunas, confeccionados em chapa n° 18 (1,20mm).
Dimensões: Altura: 142 cm Largura 102 cm Prcfundidsdo:
58,5 cm

6,00 WTEC/BICCAI 0,0000

3,00 WTÊC/BICCA1 0,0000

600,00 3.600,00

1.045,00 3.136,00

%
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Participante: 1GS40 . BANZAY SgRVICOS ADMIKI3TRATIV0S E COMERCIO OE MOVE

item Ejpeolficaçâq

EXPOSITOR KIDS FLOR PARALIVROSBASE FECHADA,
03 PRATELEIRAS • 1.42M. Totalmente confeccionada em
chapa de aço de baixo teor de carbono,com acab&mento
pelo sistema de tratamento químico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostético a pó. com camada mínima de tinta de 70
micras rtas cores: Dase Inferior, colunas e travessa superior
na cor verde, prateleiras na cor branca e antaparos laterais
ns cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de
sustentação confeccionadas em c^apa de aço n° 1€
(1.SDmm), com furação do tipo cremalheira em toda sua
extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos
de 6,0 cm. 01 (uma)base inferior em formato retangular,
fechada, confeccionadaem chapa 20 (O.dOmm), 02
(dois)anteparos laterais base confeccionadosem chapa n°
16 (I.SOmm) com encaixes para as colunas.
01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) cpm dobra
Interna para travamento das colunas, confeccionado em
chapa n" 20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades
das colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas
de cada lado. 03 (trés) prateleiras Inclinadas com
dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento,
confeccionadas em chapa n° 24 (0.60mm), cada prateleira
unida com 02 (dois)parafusos e porcas a 02 (dois)
anteparos laterais em forma de flor, dotados de ganchos
para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionados
em chapa n° 18 (1,20mm). Dimensões: Altura: 142 cm
Largura 102 cm Profundidade: 33 cm.
ALMOFADA INFANTIL GIGANTE CENT0P5IA, Lavável e
antl-alérgica.
Enchimento em fibra siliconada (plush 83%
-algodão/poliéster 15%). Composta de 01 almofada com o
formato da cabeça com as medidas de 40cm de lado e
frente e 32cm de altura com 2 antenas de 21 cm de altura
costurado na parte superior da cabeça. Corpo composto de
10 almofadâs coloridas em formato de cubo com as
medidas de 38 cm de lado e frente e 24 c.m de altura. União
entre almofadas que formam o corpoe cabeça através de
conector consistido em ganchos e voltas usado pars
conectar objetos (velcro). Dimensões: Altura: 32cm,
Largura: 40cm, Comprimeríto: 420cm. Medidas
aproximadas podendo variar conforme o modelo e coras
poderão

iÜn.Med. j QÍde Cotada T Marca I C^sconto 1 Preço Unitário | Preço Total
ÜN 3,00 VVTEC/8ICCA1 O.OOOO 716,00 2.145,00

UN 2,00 WTEC/BICCA1 0.0000 1.940,00 3.880,00
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Especificação . Un.Med.; ( Marca I Desconto I

School Center

Preço Unitário I Preço TotalItem

7 CONJUNTO FORMADO POR UMA MESA E SEIS
CADEIRAS COLORIDAS. Cadeiras: A cadeira por sua vez é
constituída de estrutura metálica, assento e encosto
plásticos. O assento é confeccionado em polipropileno
copolimero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento polido e dimensões de 330 mmde largura, 320
mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com
cantos arredondados, montados a estrutura por melo de 4
(quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo
2mm de espessura, que acomodam parafusos auto
atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda
Phlilips. A altura do assento até o ctião é de 350 mm. O
encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou
abertura, fabricado em polipropileno copolimero Injetado e
moldado anatomicamente com acabamento polido. Suas
dihtensões são 330 mm de largura por 185 mm de altura,
com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui
cantos arredondados e une-se á estmtura por meio de
encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da
estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos
retráteis injetados em polipropileno copolimero, na mesma
cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. A estrutura, fabricada em tubos de aço industriai,
é composta por pernas e travessas em tubo de seção
circular com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede
de 1,06 mm e "L's"fabricados em tubo de seção quadrada
20x20 mm e espessura de parede de 1.2 mm. As peças são
unidas entre si por meio de solda MIG. O conjunto ainda
recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi
(pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida
útil ã estrutura. Estrutura na cor ( Branca). Assento e
Encosto nas cores (Amarelo, Vermelho, Verde, Azul.
Laranja e Roxo) Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira
recebe ponteiras plásticas de polipropileno para
acabamento no padrão FDE, e nas extremidades das
travessas são colocadas ponteiras de polipropileno com aba
para proteção das estoituras quando as mesmas são
empilhadas no transporte. Mesa: A mesa infantil sextavada
confeccionada em MDF 15mm parte superior revesüda em
fõrmica oolotida, borda com perfil de PVC, estrutura 6 pés
emtubo de aço redondo de i" e com pintura epóxi na
cor branca. Dimensões tampo 1200mm, altura 580mm

UN

Qtde Cotada

8,00 0,0000 1,230,00 9.840,00

Total do Participante •

Total Geral

22.600,00

112.175,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos
representantes das proponentes.

Irineópolis, 7 de

COMISSÃO:

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA

ANDRESSA BENDLIN

CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES

MARCIA MARIA KERSCHER

PATRÍCIA FABIANE FRONCZAK MARQUES

REINALDO STASIAK

de/2015

- Pregoeiro(a>

- MEMBRO

MEMBRO

- MEMBRO

MEMBRO

íMEMBRO

b
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Assinatura dos repi^santantas das empresas gua estivera

FABIO LUIZ EGERT

ODIRLEI DOZORSKI

SÉRGIO LUIZOURIQUES

..V - Representante

y.. - Representante

- Representante



FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME
CNPJ 05.047.599/0001-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ODIRLEI D020RSKI, brasileiro, solteiro, maior empresário, nascido em 08.05.1978 no
Município de União da Vitória-PR, residente e domiciliado em União da Vitória-PR, na
Rua Professora Amazíiia, 1420- Centro - CEP 84600-000, Carteira de Identidade RG n.
6.237.661-9/1.1./PR, CPF 029.451.369-88 e FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES,
brasileira, solteira, maior, empresária, nascida em 03.01.1980 no Município de União da
Vitóna-PR, residente e domiciliada em União da Vitória-PR, na Rua Senador Salgado
Filho. 1096 -Centro - CEP 84600-000, Carteira de Identidade RG n. 7.856.864-4/1.I/PR e
CPF n. 028.282.859-10, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o
nome empresariai de FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME, com sede e foro
no município de União da Vitória-PR, na Avenida Manoel Ribas, 791- Sala 01 - Centro -
CEP 84600-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, NiRE n.
41204797971 em 09/05/2002 e última alteração de Contrato Social registrada em
17.08.2005 sob n. 20053118375, CNPJ n. 05 047.599/0001-32, resolvem, assim, alterar o
seu Contrato Social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Oobjeto social da empresa passa a ser oseguinte:

•^Comércio varejista de computadores, impressoras, equipamentos e suprimentos
de informática (CNAE 4751-2/01)
•^Comércio varejista de móveis para escritório (CNAE 4754-7/01)
•^Comércio varejista de eletroeletrònicos, eletrodomésticos e equipamentos de áudio

e vídeo (CNAE 4753-9/00)
-^Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE 4761-0/03)
•^Serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos de
informática (CNAE 9511-8/00)

CLÁUSULA SEGUNDA: O capitai social que é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
dividido em 15.000 (quinze mi!) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), fica, neste
ato, elevado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dividido em 70.000 (setenta mil)
quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cujo aumento, no valor de RS 55.000,00
(cinqüenta e cinco mil reais), se dá peia integralização dos sócios em moeda corrente
nacional, neste ato. Osócio Odirlei Dozorski sócio integraliza o valor de R$ 54.450,00 ^
(cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta reais) e a sócia Francis Cristini de
Paula Moraes integraliza o valor de R$ 550.00 (quinhentos e cinqüenta reais) . Após
esse aumento o Capital Social fica assim distribuído entre os sócios;
ODIRLEI DOZORSKI 69.300 COTAS R$ 69 300 00
FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES 700 COTAS R$ 700,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 70.000 COTAS R$ 70.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço residencial da sócia Francis Cristini de Paula
Moraes, passa a ser na Rua Professora Amazíiia, n. 1420 - Centro, União da Vitória -
PR, CEP 84600-000.

CLÁUSULA QUARTA: Asociedade declara que atende ao disposto no artigo n. 1033
da Lei n, 10406/2002 (Código Civil Brasileiro).

CLÁUSULA QUINTA: Em virtude das alterações acima, CONSOLIDA-SE O
CONTRATO SOCIAL, mediante as cláusulas e condições seguintes, ficando, assim,
com a redação a seguir:,^

CONFERE COM ORIGINAL
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME
CNPJ 05.047.599/0001-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ODIRLEI DOZORSKI, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 08.05.1978
no Município de União da Vítória-PR, residente e domiciliado em União da Vitória-PR,
na Rua Professora Amazília, n. 1420 - Centro - CEP 84600-000, Carteira de
Identidade RG n. 6,237.661-9/1.1./PR, CPF 029.451.369-88 e FRANCIS CRISTINI DE
PAULA MORAES, brasileira, solteira, maior, empresária, nascida em 03.01.1980 no
Município de União da Vitória-PR, residente e domiciliada em União da Vitória-PR, na
Rua Professora Amazília, n. 1420 - Centro - CEP 84600-000, Carteira de Identidade
RG n. 7.856.864-4/1.I/PR e CPF n. 028.282.859-10, únicos sócios componentes da
sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de FENIX INFORMÁTICA E
TELEFONIA LTDA-ME, com sede e fôro no Município de União da Vitória-PR na
Avenida Manoel Ribas, 791- Sala 01 - Centro - CEP 84600-000, registrada na Junta
Comercial do Estado do Paraná, NIRE n, 41204797971 em 09/05/2002 e primeira
alteração de Contrato Social registrada em 17.08.2005 sob n. 20053118375 CNPJ n
05.047.599/0001-32.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de FENIX
INIFORMATICA E TELEFONIA LTDA-ME e tem sede e domicilio na Avenida Manoel
Ribas, n. 791 - Sala 01 - Centro, Município de União da Vitória - PR, CEP 84600-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ocapital social éde RS 70.000,00 (setenta mil reais) dividido
em 70.000 (setenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integraiizadas em
moeda corrente do Pais, pelos sócios:

ODIRLEI DOZORSKI 69.300 COTAS R$ 69.300,00
FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES 700 COTAS R$ 700,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 70.000 COTAS R$ 70.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: Oobjeto social da empresa é oseguinte:
^Comércio varejista de computadores, impressoras, equipamentos e suprimentos de

informática (CNAE 4751-2/01)
•í-Comércio varejista de móveis paraescritório (CNAE 4754-7/01)
•^Comércio varejista de eletroeletrônicos. eletrodomésticos e equipamentos de áudio

e vídeo (CNAE 4753-9/00)
-^Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE 4761-0/03)
•^Serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos de

informática (CNAE 9511-8/00)

CLÁUSULA QUARTA: Asociedade iniciou as suas atividades em 01 de Maio de 2002
e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do(a) outro(a) sòcio(a), a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente. ,,dpal de ^

CONFERE COM ORIGINAL ^
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME
CNPJ 05.047.599/0001-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem soiídariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe ao sócio ODIRLEI
DOZORSKI com os poderes e atribuições de gerência autorizado o uso do nome
empresarial individualmente ou em conjunto, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do{a) outro(a) sócio{a).

CLÁUSULA OITAVA: Ao término da cada exercido social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á
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.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando foro caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA; Falecendo ou interditado qualquer sócio(a), a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do{a) sócio(a) remanescente o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio(a).

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da lei, de
que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: Asociedade declara que atende ao di^^^^o no artigo
n. 1033 da Lei n. 10406/2002 {.Códigoí^tiSá Brasileiro)

CONFERE COM ORIGINAL
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME
CNPJ 05.047.599/0001-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOI IHAno

''-íi

C^USULA DÉCIMA-QUINTA; Fica eleito oFôro da Comarca de União da Vitória -
Contrato ®° '=^n^P'"imento dos direitos e obrigações resultantes deste

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma.

União da Vitória - PR, 28 de Maio de 2014.

ODIRLEI Kl

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE UNIÃO DA VITORIA-—-

. |í CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 12/06/2014 —
' 11 SOBNÚMERO: 20143530660

r Protocolo: 14/363066-0, DE 12/06/2014
:Eoipresa:41 2 l
nmx intormAtica e telefonia ltla —ÂlcIdtíS

sêbastiAo MorrA

SECRETARIO GERAL

FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES

%
%

ORIGINAL
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INFORMÁTICA

FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME

CNPJ: 05.047.599/0001-32
Av. Manoel Ribas 791, sala 01 - Centro

União da Vitória - PR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO N.° 35/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2015

Ref.: Procedimento Licitatório n. 35/2015

Modalidade Pregão presencial 19/2015

O signatário da presente, em nome da proponente Fênix Informática e Telefonia LTDA -
ME, declara concordar com os termos da Licitação modalidade Pregão Presencial n.° 19/2015,
supramencionado que tem pleno conhecimento do objeto licitado dos respectivos anexos e documentos,
que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à
qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executar os fornecimentos previstos.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância
com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos
da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo
2° e Artigo 97 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

União da Vitória/PR, em 01 de julho de 2015.

OdirleíDozõrski
Sócio Administrador

CPF: 29.451.369-88

05.047.599/0001-32

FÊNIX Informática e
t Telefonia Ltoa.

Av Manoel Ribas, 7^ i
Sala 01 - Centro

UniSo da Vitória - PR



INFORMÁTICA

FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME

CNPJ: 05.047.599/0001-32

Av. Manoel Ribas 791, sala 01 - Centro /'^
União da Vitória - PR

ANEXO Vil

DECLARAÇÃO (ITEM 6.2 SUB ITEM 6.2.4 DO EDITAL)

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 35/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.® 19/2015

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão presencial para Registro de preços n.°
19/2015, instaurada pela Prefeitura Municipal de írineópolis/SC, que não incorremos em
qualquer das condições impeditivas, conforme abaixo discriminado:

Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5
(cinco) anos;

Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9° da Lei
Federal n.° 8.666/93

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

OdlHeH^ozórski
Sócio Administrador

CPF: 29.451.369-88

05.047.599/0001-p
FÊNIX Informática e

Av. Manoai Riòas,/ü1 '
f Sala 01 - Ceiitro
• União da Viíória - PR



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se hou\«r qualquer di\ergência, pro\ídencie junto â
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO oatadeabertúra
CADASTRAL

NÚMERO DEINSCRIÇÃO
05.047.S99/0001-32

kMATRIZ

NOMEEMPRESARIAl.

FENIX INFORMÁTICA ETELEFONIA LTDA-ME

TÍTULO DOESTABELECIMENTO (NOME DEFANTASIA)
FENIX TELBNFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática^

CODIGO e DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDíCA
206-2 - SOCIEDADEBVIPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV MANOEL RIBAS

CEP

^84.600-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EÇR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

NUMERO

791

COMPLEMENTO

SALA 01

MUNICÍPIO

UNIÃO DA VITORIA

TELEFONE

UF

PR

DATA DA SíTUAÇAoCADASTfjTAL
09/05/2002

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado peia instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 30/06/2015zás 16:54:25 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL

Página: 1/1

Voltar



ESTADO DO PARANÁ
Município de União da Vitória
Secretaria de Finanças
Departamento de Receitas

if!5Cf(çàü

9062

CMtgo AtivIdaOe

9001451

ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO
Futaamertaçâo teçaJ Decreto Municipal n* 099^0'2. An 162 e Lei Complemeniar n° 013(2013 Art 206a2li

CNPJ /

05.047 599/0001-32 y

Razão Social, FÊNIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - ME (MATRIZ)

Nome Fantasia FêNIX TELEINFORMATICA

Logradouro: Avenida MANOEL RIBAS Número: 791

Complemento: SALA 01 CEP 8460CW300

Bairro: CENTRO

INSCRICÁO IMOBILIÁRIA NÚMERO IMOBILIÁRIO

01.01,019,0091.012 463

•'

COMAATIVIDAOE DE. /

7
9001451 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

9002311 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféncos

9001458 - Comércio varejista de móveis

9001455 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

9001476 • Comércio varejista de artigos de papelaria

^ CONFERE COM ORIGINAL ^

cie irínç^

•OYData:

i(ssinatura

INÍCIO DAS ATIVIDADES

21/5/2002

CONTADOR RESPONSÁVEL j
ROBERTO RABEIKO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

08:00:00 AS 20:00:00 HS SEGUNDA A SABADO. EXCETO DOMINGOS E FERIADOS

tt Q&tf

'Pers érfeiio àè l<sc9i«2açÃo a <3ireçâ<2 <j<j estAMitKvri^entcf rnenierào de l.CTctfrzoçâüoe lupar visível9 o a aASondaoe âcmpetenie
Queeeto o o*<gir, coniomi» ovista no CôOigorto Hosiuia Co Wun»Ç(f>o An
'Cmca» oe enc^rarnemo par?ii)i*.«A</ rtc dc oíw-otsOe 'ju gi^jique' oirfra crc-AJfar cron Mjmcíwt para
{yovidérrujs íopé»»* cflR;voi.s^»i!aí>» em con&ocvxnvci» probír^iasi futuro:'
*0 presente 9é«a rofisicla:êtdo re: Ki»aflo aiVialr-yTte fTwo^oíei n QutiaçAo dalatanetuAc»o<%íifT>erac rvigoint av«s:^
corvércfo, «nCustna líe v»rw>ços'

jiWeAUTPELO PRESENTE ALVARÁ FICA O CONTRIBUINTE AUTORtZAO®
C 'OL^i 0\,

n Aptonio OleiniK Saridra Mara Jung (Secretária d^in^f^^s)
Uiiiào da Vitoria(PR) 1 de Juino de 2014.



1 MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA

DA UNIÃO

Nome: FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA • ME

CNPJ: 05.047.599/0001-32

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

pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Díyda Ativa da União junto á Procuradoria-Gerai da Fazenda
Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prewstas nas

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 8,212, de 24 de julho de 1991,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://\AWw.receita.fazenda,gov.br> ou <http://vvww.pgfh.fazenda.gov,br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^ 1.751, de 02/10/2014,
Emitida às 14:18:31 do dia 22/05/2015 <hora e data de Brasíiia>,

Válida até 18/11/2015. /
Código de controle da certidão: E255.AC7D.9A78.1833

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARANA
GOVCflNOOQ ESTADO

Sacreuna da ^anttaa

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°013366671-45

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.047.599/0001-32
Nome: FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificai^
nesta data.

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

Válida até 28/10/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Págme 1 <3e 1
Emitido via Intemat PúDNca (3Q/0$/í015 1$:S0:32}



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL UNIÃO DA VITORIA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

FÉNIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - ME (MATRIZ) CNPJ: 05.047.599/0001-32

Data: 30/06/2015 16h53min

30/07/2015

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação .lunfo á Finalidade

^ Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições
abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 7590-FÉNIX INFORMÁTICA ETELEFONIA LTDA-ME (MATRIZ)
Endereço: Avenida MANOEL RIBAS, 791 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 01 - CEP 84.600-000

Econômico: 9052- Comércio varejista especializadode equipamentos e suprimentos de informática
Endereço: Avenida MANOEL RIBAS, 791 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 01 - CEP 84.600-000

_ Código de Controle

DBA1FRKBS8E71881

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle Informado.

http://www-pmunlaodavitoria.com.br/

União da Vitória (PR), 30 de Junho de 2015

Rua OR CRUZ MACHADO, 206-CENTRO
União da Vitória (PR)
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CAÊXA
CAIXA ECOtsiCM.CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05047599/0001-32
Razão Social: fenix informática e telefonia ltda

Endereço: av manoel ribas soi / centro / união da vitoria / pr /
84600-000

A Caixa Econômica Federai, 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 como FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número; 2015062903190353094942

Informação obtida em 30/06/2015, às 16:53:08.

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

cy

/



RhPÚBL.ICA I'i:i)LR.AriVA 1)0 BRASII
PODER JliDlCíÁRIO - ESTADO DO PARANA
OFÍCIO DE REGISTRO DE DIS TRIBEÍCÃO K ANEXOS
CO!\IAHCA Dh: IMÂO DA \ 11ÓKIA - H!{
K. Marechal riovIaiH' PcímiIo - l-óruni DcrenibargaJor l'auki Xa\ ivr l- ilho.
União da Vitória - PK - Cl-.i' 84o(J() puo I onc Ow-iZ - AZZ
l.ii(.-iaiio 1hicpliler - Olicial do RcçiMO' Jc I >i-(! lò.jfi,'.'.' Dv^iciiaua

CERTIDÃO N E C; A T I VA

CcrtiCico a pedido \erhal da pune iiUcrcssaJa. que revendo os tivro.s de:
Distribuição Cível ( adendo IC do CN( ) Distribuição de Cartas Prceaturias. Rogatórias e
de ordem para a Vara Cível (adendo òC do C\C(jJ-PR) 11 ii\ro pura a Vara Livei. I li\ro para ;i
Vara Crimirtal e i livro para a Vara de Inlancia c .lu\eniui.le. íaniilia e anexos ) desta eomarea.
neles nada consta de Ação cie Falência. Concordata c/ou Recuperação Judicial e EMrajudiciai
contra: FE.NEX liNFORM.ATICA E lELEFOMA LIDA - ME. CMM ,V ()5.()-r.59'>/()0()i-
32,

Atéa presente data e os últimos 10 anos que o antecederam.

übs. São li\rosdo Di.siribuidor no âmbito iudiviul e nâo l'oriiin ohj<.".o^ Jo [icxiinvi e .vri; licuvào'
Distribuição Crimiiml ( tidcndo 2(' do C'\('(i.l-PR)
Distribuição de Ptimilia Infànviii o.litreimidv i .idcr.dv' .s i. do ( \r <i.i-Pi< i
Distribuição Jtiirtido j.-spccial Urimliwl ( adcudo U( do t'XUt ,,M>k t
Distribuição dç Cartas Precatórias. Kogalt>ria.s e Jc ordem para a Vara Ciimiisaj e Vara de i amília sadeiido .'U Ju
CKCU.I-PK) - (! livro para a Vara Civel. I li*ru ptira a Vara Criiiiinal e I livro para a Vara de Itiiaiieia e .luveiK.iU
tainiliii e anesv>s I Distribuição de U.xeeulivos t iseais ( adendo 4 C do UN('(, 1-l'R|
Distribuição-liiizado l-speeiul Cível ( adendo 13 C do CNCCi.l-PR )

O rclerido é verdade e dot: té. Davia c passatia nesta clslade e v>>!naiva de l riiãi
da Vitória. Estado do Paraná, aos eineo dias do mês dcjuntui de Dvus Mil c Quin/e.

hu. distribuidor piiiilieo tjuc digitei c subsereyv dou le c assino.
União da Vitória. 05 de junho de 2015.

Luciane Hoepfner
} t •,

Distribuidora Judicial l)csiEb^i_

Cota; 155.1(1 vrcs.

Página I.Ia 1 ,j^,_íntc\pal de Ir/oçjj
l)uccanem.iciiiil,iS^tVtUvessamvtU,)v'iO!.iiiiu' •Uivn.r;; uu r,.mi.,.-uru 111.I1...1 á.- .a.UiL-i.ivác- J,-••.•.•..r.
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TERMO DE ABERTURA

FÊNIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME

NIRE: 41204797971 - 09/05/2002 - JUCEPAR.

Sediada em : UNIÃO DA VITORIA - PR

Semráde; LIVRO DIÁRIO

Número ; 13

Conlém : 118 folhas

CNPJ; 05,047.599/0001-32

Data de Encerramento do Exercício Social; 31/12/2014

UNIÃO DA VITORIA, 01 de Janeiro de 2014.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ODIRLEI OOZORSKI

ADMINISTRADOR

C.P.F. 029,451-369-8£

is-

cie íry^ex
^o/.

AS-,

confere com original

Asfcinatura

RESPON^^L TÉCNICO

ROBERTO RABEIKO

Contador

C.R.C. PR-02'5572/O-2
C.P.F, 545,256,169-20

R,G, 1793240 -II SC

JUNTA COMERCIAL

I lírmo de
UNIftOOA VITÓRIA

lâ'
1X*Í0^'

FL. 1



FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTOA-ME
CNPJ;05.047,599/0001-32 NIRE;41204797971 -09/05/2002
Avenida MANOEL RIBAS, 791 Sala: 01 Bairro; CENTRO
UNIÃO DA VITORIA CEP: 84600-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

CIRCULANTE

CAIXA E EOUlVALENTES DE CAIXA
CAIXA

Caixa

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Caixa Econômica Federal S/A

Banco Itau S/A

BANCOS CONTA APLICACAO

Banco Itau S/A

CRÉDITOS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FIO Caixa Giro MPE Referenciado Dl

ESTOQUES

ESTOQUE DE MERCADORIAS

MERCADO NACIONAL

^ Estoquede Mercadorias
.^O CIRCULANTE

IMOBILIZACOÊS

VEÍCULOS

AUTOMÓVEIS

Automóveis

TOTAL DO ATIVO

ATIVO

TopWindows - Versão: 305 Exactus Software

2014 2013

247.639,74 161.937,52

66-201,96 57.523,25

52.621,72 56.791,00

52.621,72 56.791,00

639,07 732,25

489,07 611,51

150.00 120,74

12.941,17 0.00

12.941,17 0,00

81,537,47 0,00

81,587,47 0,00

81.587,47 0,00

99.850,31 104.414,27

99.850,31 104.414,27

99.850.31 104.414,27

99.850,31 104.414,27

9.650,00 9.650,00

9.650,00 9.650,00

9.650,00 9.650,00

9.650,00 9.650,00

9.650,00 9.650,00

257.289,74 171.587,52

,,OD-tClpaldE^;

i
CONFERE COM ORIGINAL

DaiaOV /Q^ /]S
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME
CNPJ;05.047.599/0001-32 NIRE;41204797971 • 09/05/2002
Avenida MANOEL RIBAS, 791 Sala; 01 Bairro: CENTRO
UNIÃO DA VITORIA CEP: 84600-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

PASSIVO E PATRIMÔNIO Li QUIOO

2014

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES NACIONAIS

FORNECEDORES DE MERCADORIAS

FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

REDE GLM INFORMÁTICA LTDA

EQUIPATECH IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

FORCE LINE IND, COM, COMP. ELETRON. LTDA

POLiCABOS

F.K.J. CARTUCHOS LTDA

NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

DICOMP DIST. DE ELETRON. LTDA

ODERCO DISTRIBUIDORA DÊ ELETRÔNICOS LTDA

TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA

^ EVOLUSOM COMERCIAL LTDA
PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA SA

MS COMERCIO DE PNEUS LTDA

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Salarios e Ordenados a Pagar

Pro-Labore a Pagar
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Simples Nacional a Recolher

INSS a Recolher

FGTS a Recolher

NAO CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

CAPITAL

Adianlamenlo p/Fuluro Aumento de Capital
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS

Giro Fácil Caixa Econômica Federal

(-) Despesas Finaceiras a Transcorrer

TOTAL DO PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO
** CAPITAL SOCIAL

Capital Social Integralizado
RESULTADOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL

Lucros Acumulados

AJUSTES DE EXERC ANTERIORES

Retif. de Exere Anteriores

ENCERRAMENTO 00 EXERCÍCIO

Saldo do Exercício

LUCROS DISTRIBUÍDOS

Odirlei Oozorskl

Francis Cristina de Paula Moraes

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.424,83

33,424,83

12,489,38

12,489,38

693,45

1.607,10

58,60

1.098,16

0,00

1,534,00

0.00

830,30

391,66

0,00

4.566,78

396,85

388,58

271,00

3,128,72

1,840,00

1.288,72

17,806,73

17.264,12

319,28

223,33

72,206,55

72.206,55

70,000,00

0,00

0,00

72,206,55

75,473,02

3,266,47-

105.631,38

151,658,36

70,000,00

70.000,00

81.658,36

81.658,36

85,498,49

85,498,49

2.173,30

2,173,30

193,986,57

193,966.57

200,000,00-

198.000,00-

2,000,00-

257,289,74

2013

7,599,82

7,599,82

4,269,65

4,269,65

577,30

204,00

0.00

0,00

631,76

0,00

1,362,05

590,28

373,56

530.70

0,00

0,00

0,00

0,00

2,025,24

818,40

1,206,84

1.304.93

992.71

223,00

89.22

63,489,21

63,489,21

15,000,00

50,000,00

50,000,00

13.489,21

16.035,69

2.546,48-

71.089,03

100.498,49

15,000.00

15.000,00

65,498,49

85,498,49

129,289,60

129.289,60

0,00

0,00

56.208,89

56.208,8;

100.000,

99,000,0

1,000,00-

171.587,52

FL. 112

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOPRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE2014,
TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LiOHip&lteaMflgfífÂÍJCIA SUPRA DÊ
RS""' "257,289,74 (DUZENTOS ECINQÜENTA ESETE MIL EDUZENTOS E0ITEN];.%,5'KrÓvé REAIS E QUATRO

CONrERE COM ORIGINAL

CENTAVOS).

TopWindows - Versão: 305 Exactus Software
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME

CNPJ:05.047,599/0001-32 NIRE;41204797971 -09/05/2002
Avenida MANOEL RIBAS, 791 Sala: 01 Bairro: CENTRO

UNIÃO DA VITORIA CEP: 84600-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

V.-K-, . • >--s

ODIRLEIDOZORSKI

ADMINISTRADOR

C.P.F 029.451.369-85

TopWIndows - Versão: 305

.V.i-

Exaclus Software

RESP0NSAVE(ÍT^N1CQ ^

ROBERTO RABEIKO
Conlador

C.R.C. PR-025572/O-2

C.P.F. 545.256.169-20

R.G. 1793240 -11SC

de Irine^

CONFERE COM ORIGINAL
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME

CNPJ:05.047.599/0001-32 NIRE:41204797971 - 09/05/2002
Avenida MANOEL RIBAS, 791 Sala: 01 Bairro: CENTRO
UNIÃO DA VITORIA CEP: 84600-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2014

RECEíTA BRUTA

VENDAS DE MERCADORIAS

MERCADO NACIONAL

Faturamenlo Bruto S/Venda de Mercadorias

VENDA DE SERVIÇOS

MERCADO NACIONAL

Faturamenlo Bruto S/Servicos Prestados

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

Simples Nacional

RECEITALlQUIDA

CUSTOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

MERCADO NACIONAL

(+) Estoque Inlc Mercadonas

(♦) Compra de Merc a Vista

My {+)Compra de Merc a Prazo

(+) Mercadorias Recebidas Bonificacao

(-) Est Finai de Mercadorias

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COMERCIAIS

COM PESSOAL

Salanos e Ordenados

Ferias

13. Saiario

FGTS

OCUPACAO

Alugueis e Cond Bens Imóveis

UTILIDADES £ SERVIÇOS

Energia Elétrica

Telelone e Fax

DESPESAS GERAIS

Corrbusliveis e Lubrificantes

Despesas c/lnformalica

Material de Consumo

Fretes e Carretos

Despesas com cartórios

Legalizacao de livros e documentos

Serviços de Terceiros (PJ)

Associacoes e Classes

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTFÍATIVAS

HONORÁRIOS - PRO-LABORE

Odirlei Dozorsiti

Francis Cristini de Paula Moraes

SERVIÇOS PROFISSIONAiS

Honorários Contábeis

DESPESAS TRIBUTARIAS

Taxas Municipais

Taxas Estaduais

Multas e Juros

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Pagos ou Incorridos

lOF

TopWindows - Versão: 305

852

844

844

844

7

7

7

852

573

573

573

104

182

387

9S

278.

50

50

21

18

1

1.

16

16

4

1

2

7

1

23

22

17

2014

440.60

567,60

567,60

567,60

873,00

873,00

873,00

0,00

0,00

0,00

.440,60

.951,13-

951,13-

951,13-

414,27-

094,29-

142,05-

150,83-

850,31

489,47

629,65-

629,65-

778,25-

581,73-

0,00

583,33-

613,19-

712,00-

712,00-

196,83-

878.08-

318.75-

942,57-

85,60-

430,CO

SI ,80-

703,47-

195,40-

46,00-

460,52-

999,78-

156.09-

699,80-

376,00-

688,00-

.688,00-

323,80-

.323,80-

456,29-

262,93-

181,BO

IS,co

se?,99-

867,99-

.900,68-

.984,87-

.659,92-

Exacluis Software

2013

425,847,12

415,783,12

415,783,12

415.783,12

10.064,00

10.064,00

10,064,00

17,394.98-

17,394,96-

17.394,96-

408,452,16

298.513,10-

298,513,10-

298,513,10-

78.299,70-

63,574,50-

260,888,17-

165,00-

104.414,27

109,939,06

30.312,76-

30.312,76-

7,239,53-

4.965,96-

567,77- :

, tJsuniclpal de ír/^
1.260,39-
8,098,0qgH >
8,098,cír-
4948 25- COM ORIGINAL ^

10,026,97'

0,0TT

1,495,00-

450,00-

4,163,84-

353.02-

23,80-

2,791,64-

749,67-

20.918,17-

20.435,00-

16.272,00-

8,136,00-

8,136,00-

4,163,00-

4,163,00-

483.17-

381.18-

95,20-

6,79-

2.664,24-

2.664,24-

2.777,24-

451.03-

562,17-

FL. 114
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME

CNPJ;05.047.599/0001.32 NIRE:41204797971 -09/05/2002

Avenida MANOEL RIBAS, 791 Sala; 01 Bairro: CENTRO
UNIÃO DA VITORIA CEP: 84600-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2014

tRRF Sobre Aplicações Financeiras

Oesp Bane CEF S/A

Desp Bane itau S/A

RECEITAS FINANCEIRAS

Oesconlos Obtidos

Rend de Aplic Financeiras

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NAO OPERACIONAL

OUTRAS RECEITAS

MERCADORIAS RECEBIDAS BONIFICACAO/BRINDE

Mercadorias Recebidas err Bonificacao

LUCRO LIQUIDO DO EXERClCIO

2014

457,09-

1,946,00-

852,30-

3,032,69

0,00

3,032,69

193,835,74

150,83

150,83

150,83

150,83

193.986,57

2013

0,00

1,217,37-

548,67-

113,00

113,00

0,00

56,043,89

165.00

165,00

165,00

165,00

56.208,89

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃODO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

^ONSAVEL PELA EMPRESA

ODIRLE! 0020RSKI

ADMINISTRADOR

C.P.F. 029,451.369-88

TopWIndows - Versão: 305 Exactus Software

RESPONSÁVEL.

ROBERTO RABEIKO

Contador

C.R.C. PR-025572/Ó-2
C,P,F, 545,256,169-20

R,G. 1793240 -II SC

v^^^in^cipal de
• ^o/,-

CONFERE COM ORIGINAL
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME

CNPJ;05.047.599/0001-32 NIRE:41204797971 -09,'05/2002

Avenida MANOEL RIBAS, 791 Sala: 01 Bairro: CENTRO
UNIÃO DA VITORIA CEP: 84600-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014"

FL. 116

1). OPEfiACIONAl = A Empresa FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - ME, cadastrada no CNPJ sob o numero 05.0A7.599/0001-32 constituída em
09/05/2002 tributada pelo Regime do Simples Nacional, com o ramo de atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos c suprimentos de
informática, Comércio varejista de móveis. Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentosde áudio e vídeo, Comércio varejista de
artigos de papelaria. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, possui sede no Município de Uniio da Vitória - PR, flua
Avenida Manoel Ribas, ns 791, Sala 01 Bairro Centro CEP 54.êoo-OOQ.

2). POlÍTICA CONTÁBIL ADOTADA £ BASE DE PREPARAÇAO =As demonstrações contábeisencerradasem 31 de Dezembro de 2014e 31de dezembro de
2013,aquicompreendido: Balanço Patrimonial Comparativo, Demonstraçãodo Resultado Comparativo e Notas Enpllcatlvas, foramelaboradas a partirdas
diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, lei n. 10.406/20Q2 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis, Oresultado é
apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos períodos em que
ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As principais práticas contábeis
adotadas na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativos conforme determina a NBC TG 1000:
Compreensibilídâde, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, iniegralidade,
Comparabilidade e Tempcstividade, e Equilíbrio entre Custo e Beneficio, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas
pelo lASB, adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas. 0(s) administrador (esj da empresa optou(aram| pela contratação de contabilidade teiceirízada, a qual se encontra perfeitamente abnadi a
legislaçãoprofissional, estando assim regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade o ainda conformo previsto cm cláusulas contratuais. Assrm, a
administração da empresa, declaraque tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos Os resultados produzidos s3o frutosdo
tf tentai remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta pela veracidade, integralldade e procedlncja, A
responsabilidade profissional do contabilista oue referenda estasdemonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notifuados pela
administração da empresa a este profissional.

3). MOEDA FUNCIONAL : Todasas demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcionalda empresa.

4). DETERMINAÇÃO DO RESULTADO = O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2014 e está em obediência ao regime de competéncá. As
demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadasqm conformidade com a legislação societária, conforme a lei n 10.405/2002 e demais legislações
aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientaçãoe interpretaçõesemitidas peloComitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC I e pelasnormasbraAíe:.'3S
de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

5) • DECLARACAO OE CONFORMIDADE = Aempresa declaraexpressamente que a elaboração e a apresentaçãodas Bemonslraçôes conlibeis, a partirdo
exercício soda! do ano de 201Z, estão em conformidade com a ITG 1000 • Modelo Contábil para MInoempresas e Empresas de Pequeno Porte,
expedida pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade - através da Resolução n. lAlB/2012, AAdministração da empresa também proccoeu ao exame
conceituai e concluiu oue a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas

6). - EMPRÉSTIMOS EFINANCIAMENTOS =Aempresa conta comum passivo, relacionado á empréstimos e financiamentos, novalorde RS 75.473,02 junto

à instituições Rnanceiras nacionais.

7),- CAPITAL SOCIAL =O capitalsocial é de RS 70.000,00,dividido em 70.000quotas de RS 1,00, totalmente integralizado. apresentando a seguinte
qai«;osição'Odirlei Oozorski 99% (noventac nove) e Francis Cristina de Paula Moraes1% (um)

8), ATIVOS CIRCULANTES = A classificação das comas é realizada tom base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias
Empresas, sendo classificadas como circulante quando: a). Espera realizar o ativo, oupretender vende-lo ouconsumi-io durante o cicio operacional normal
da entidade; b] o ativo for mantido essencialmente com J finalidade de negociação; c) espera realizaro ativo no período de ate doze meses

9|. ESTOQUES • Osestoques são avaliados pelo custo de aquisição, onde todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para a venda são
considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Ovalor do estoque, dasmercadorias para revenda, apurado cm 31de Dezembro de 2014 é de
RS 99.850,31 (noventa e nove mil oitocentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos).

10). IMOBILIZADO - REMENSURAÇÁO - O imobilizado da empresa está avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todosos
valores necessários para queo imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas dedepreciação estãofundamentadas no tepepo de.yida util
dcs referidos bens, considerando ovalor residual para fins de cálculo dentro do método linear. Aremensuraçâo do Imobilizado, pelo ci^o atribuído (i^r
justo), que étratada dentro das Normas internacionais de Contabilidade - IFRS - NBCTG lOOO- Resolução CFC 1255/09, não foi realizadaoelo fato di-flue os
administradores da empresa julgaram Irrelevante esse procedimento.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

V.v

ODIRLEI D020RSKI

ADMINISTRADOR

C.P.F. 029.451.369-8

RESPONSAVE

ROBERTO RABEIKO

Contador •'
C R.C PR-0?5572/O-2
C.P.F. 545 256.169-20

,^,-oiVtciDal de irsr,^^

Top - Versão. 3.05 Exactus Software lC.

CONFERE COM ORIGINAL ^
Data:0*^^ /_ M
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CARTA DE RESPONSABILIDADE DA AOMINISTRAÇÃO

Uniio da Vitória (PR) 13/03/2015

ROBERTO RABEIKO - CQ-CRC7PR 25572/0-2

Avenida Manoel Ribas, 810-Centro - União da Vitória - PR.

Prezado Senhor;

Declaro para os devidos fins, como administrador (a) e responsável legal da empresa FENIX INFORMÁTICA £ TELEFONIA LTDA ME, CNPJ
•^47.599/0001-32 que BS informações relativas ao periodo base 2014, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das
uvmonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual,
municipal, trabalhista e previdenciânasão fidedignas.

Também declaramos:

(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e
volume de transações:

(b) Que não realizamos nenhum tipo deoperação que possa ser considerada ilegal, frente ã legislação vigente;

(0) Que todos os documentos que geramos erecebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total Idoneidade;
(d) Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados elevantados fisicamente eperfazem arealidade do período

encerrado em 2014;

(c) Que as informações registradas no nosso sistema oe gestão econtrole interno, são controladas e validadas com documentação esuporte
adequados, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco dedados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis
ouque as afetam atéadata desta carta ou, ainda, que possam afetar acontinuidade das operações daempresa.

Também confirmamos que não houve;

Fraude envolvendo administração ouempregados emcargos de responsabilidade ouconfiança;

Fraude envolvendo terceiros quepoderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações
ID)

(c)
contábeis, ou mesmo darorigem ao registro de provisão paracontingências passivas.

Atenciosamente,

ODIRLEI OOZORSKíO
ADMINISTRADOR

de iri^j

Ssinatura

CONFERE COM ORIGINAL ^
DataiQT /0^/J5
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TERMO DE ENCERRAMENTO
FL. 118

FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME

NIRE. 41204797S71 -09(05/2002 • JUCEPAR.

Sediada em : UNIÃO DA VITORIA - PR

Serviu de: LIVRO DIÁRIO

Período de: 01/01/2014 a 31/12/2014

Número: 13

Conlém: 118 folhas

UNIÃO DA VITORIA, 31 da Dezembro de 2014.

rl onsavel pela empresa

ODIRLEI D020RSKI

ADMINISTRADOR

C.P.F. 029.451.369-88

RESPONSAVETr^CNICO

ROBERTO RABEIKO
Contador j
C.R.C. PR-02557fe/O-2

C.P.F. S45.2S6.169-20

R.G. 1793240 -II SC

%
<s-.

^ CONFÊRE^COM ORIGINAL

.0 ,JS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA L^A - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.047.599/0001-32

Certidão n°: 109424573/2015

Expedição: 30/06/2015, ás 17:15:45
Validade: 26/12/2015 -/±80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição. ^

Certifica-se que FENIX informática E telefonia LTDA - me (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n" 05.047.599/0001-32, NÃO CONSTA

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 Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dad

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público tido

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Düvidàs e sugestões: . jus .br



INFORMÁTICA

FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA ME

CNPJ: 05.047.599/0001-32
Av. Manoel Ribas 791, sala 01 - Centro

União da Vitória - PR
= rLS.n

ANEXO V

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 00 ARTIGO T
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM REDAÇÃO DADA PÉLA EMENDA CONSTITUCIONAL N" 20/98

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 35/2015
PREGÃO PRESENCIAL N" 19/2015

Fênix Informática e Telefonia LTDA - ME. inscrita no CNPJ n.° 05.047.599/0001-32, por intermédio

de seu representante legal, Sr. Odirlei Dozorskí portador da Carteira de Identidade n.° 6.237.661/IIPR.

CPF n.° 29.451.369-88, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93,

acrescido pela Lei 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.

Ressalva;

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ).

União da Vitória/PR, em 01 de julho de 2015.

NOw ^ r>->

Odlrlci l^zorski
Sócio Administrador

CPF: 29.451.369-88

A.-'

^.047.599/0001-81

FENIX Informática e

Av. Manoel Ribas, 7ai
' Salaü! - Centro

UniSoda Vi:óri3-PR



MINISTÉRIO DO

DEPARTAMENTO
INDUSTRIA ECOMERCIO EXTER

DE REGISTRO DO COMERCIO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina:
Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Êmpresarial
FENiXINFORMÁTICA E TELEFÕNIA LTOA• ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Número de identificação do Registro de CNPJ
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0479797-1 I 05.047.599/0001-32

' de Arquivamento do
/ Ato Constitutivo

09/05/2002

Data de Inicio
de Atividade

01/05/2002

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AV MANOEL RIBAS, 791.SL 1, CENTRO, UNIÃO DA VITÓRIA. PR, 84,600-000
Objeto Social
- Comércio varejista de computadores. Impressoras, equipamentos e suprimentos de informática.
• Comércio varejista de móveis para escritório.
- Comércio varejista de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video.
• Comércio varejista de artigos de papelaria.
• Serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos de informática.

Capitai: R$ 70.000,00

(SETENTA MIL REAIS]
MIcroempresa ou

Empresa de Pequeno Porte
(Lei n" 123/2006)

MIcroempresa

Prazo de Duração

Capital Integralizado: R$
(SETENTA MILREAIS)

70.000,00
Indetenninado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Adminístrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CWPJ Particloacao no capital IR» Esoécie de Sócio Administrador Mandato

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

OOIRLEI DOZORSKI

029.4S1.369-88

FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES

02B.282.8S9-10

69.300,00 SOCIO

700,00 SOCIO

último Arquivamento

Data: 12/06/2014 Número: 20143630660

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (9): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

15/387198.9

UNIÃO DA VITÓRIA - PR,08de junho de 2015

LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL

Administrador

Situação

REGISTRO ATIVO

Staius

xxxxxxxxxxxxxxxxx

(AtiViicipal de

c^^Taa Silva Vic«
3.90S.Í33-1

CONFERE COM ORIGINAL

Dala:0'í/O^ / l5

sinatura



PARECER CONTÁBIL

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DE IRINEOPOLIS

PROCESSO: 035/2015, Pregão Presencial NS19/2015

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA
EMPRESA; FENIX INFORMÁTICA ETELEFONIA LTDA - ME

LC AC LC 66.201,96

PC 33,424,83

1,98

Os valores utilizados foram extraídos do balanço 2014 referente aos fatos do ex. 2014

Os índices previstos estão de acordo conforme valores acima.

O Balanço analisado é referente ao ano 2014 e atende a solicitação do edital.

Irineópolls {SC), 07 de julho 2015.

JÚLIO I

Cof

UADROS

038851/O-8
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PARECER CONTÁBIL

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS ELICITAÇÕES DE IRINEOPOLIS

PROCESSO: 035/2015, Pregão Presencial N2 19/2015

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA
EMPRESA: ERGO-MOBILl INDUSTRIA ECOMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

LC AC LC

PC

4.404,169,43

2.231.394,81

1,97

Osvalores utilizados foram extraídos do balanço 2014 referente aos fatos do ex. 2014
Os índices previstos estão de acordo conforme valoresacima.

OBalanço analisado é referente aoano 2014 e atende a solicitação do edital.

Irineópolis (SC), 07 de julho 2015.

jul/) CESA
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CONTRATO SOCIAL DA FIíüiA "ESTOF'AÇO j)g fciOVÉIS LTDA"

á3

J
Pelo presente instrumento de Contrato Social AIKTON BOHRER
OPPITZ, brasileiro, casado, industrial, residente e domicilia
do a Rua Luís Costa Freysbelem, 207 - Itaguaçu - Fpolis/SC,
inscrito nc CPF sob o nQ 225.161.400-10 e Cl nO 749.707; LEAN
DRO BOHRER OPPITZ, brasileiro, casado, indxistrial, r^esident-'.-- e
domiciliado à rua Lavras, 639 apto
Alegre,.''R£, inscrt i-c
óeyôc.õt,-:,':.,!; macriciu bohiíer oppiv;-,, .
l.-í. _ L - '.*<r _ ir" ^

306 - PatropoLis - Porto Aiegre/RS,

i. l S -

-•••-C^es Unidas,
a -

61 apto
inscrito no cPF sob o n2

211.173.650-34 e Cl nS 5007136533; RODRIGO BOHRER OPPITZ, bra
sileiro, casado, industrial, residente e domiciliado è rua Ba
rão do Anasonas, 970 apto 701 - Petropolis - Porto Alegre/RS,
inscrito nc CPF sob o nQ 312.183.770-20 e Cl nQ 2009502283 e
GEiaiANO BOHRER OPPITZ, brasileiro, solteiro, industrial, resi
dente e domicialdo a rua Ferreira Amaral, ,117 apto 90ÍB - A-
gua verde - Curitiba/PR, inscrito no CPF sob o nQ 463.757.160-
04 e Cl 4027393431 tem justos e contratados entre si iima so
ciedade por cotas de responsabilidade limitada, a qual se re
gerá pelos artigos e condições a seguir;

CAPITULO I

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO, INICIO E PRAZO

Art. IQ - A sociedade girará sob a denominação de "ESTO,F'AÇO
INDUSTRIA DE MOVÉIS LTDA" que passa a reger-se por
esse Contrato Social e pelas condições legais e a-
plicáveis.

-Art. 2Q - A sociedade terá sua sede a rua BR 101 Km 196,nQ
2.679 - Biguaçu/SC.

Art. 32 - A sociedade terá como objetivo principal o ramo
de "fabricação de moveis estofados".

Art. 4Q - A sociedade iniciará suas atividades em 01.02.94.

CAPITULO II

DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES.

/
notas

. y* e

"mnr.-

fas)
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Aru. 52 - O capitai social será de Cr$ 2.000.000,00 (Do:
Ihões de cruzeiros reais) divididos em 2.000 (dois _
mil) cotas no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cru
zeiros reais) cada cota, totalmente subscrito e in-
tegralizado em moeda corrente nacional neste ato e
assim distribuído.

,\pa' «'e/:

O cotista AÍRTON BOHRER OPPITZ, subscreve e
integraliza neste ato 51% (cinqüenta e um por
cento) das cotas no valor de Cr$ 1.020.000,00
(um milhão e vinte mil cruzeiros reais) em moe
da corrente nacional.

B - O cotista LEANDRO BOHRER OPPITZ, subscreve e
integraliza neste ato 8,5% (oito vírgula cinco
por cento) das cotas no valor de Cr$ 170.000,00
(cento e setenta mil cruzeiros reais) em moeda
corrente nacional.

C - O cotista MAURÍCIO BOHRER OPPITZ, subscreve e
integraliza neste ato 18,5 (dezoito virgula
cinco por cento) das cotas no valor de CR$
370-000,00 (trezentos e setenta mil cruzeiros
reais) em moeda corrente nacional.

D - o cotista RODRIGO BOHRER OPPITZ, subscreve e
integraliza neste ato 13,5% (treze virgula cin-
CO por cento) das cotas no valor de CR$
270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros

• • reais) em moeda corrente nacional.

E - O cotista GERMANO BOHRER OPPITZ, subscreve e
integraliza neste ato 8,5% (oito virgula cinco

. • por cento) das cotas no valor de CR$ 170.000,00
. • (cento e setenta mil cruzeiros reais) em moeda

corrente nacional.

Ar*fe.:'-6âíí A responsabilidade dos sócios será na forma da lei
' limitada ao valor do capital social.

CAPITULO III

DO exercício social,
PREJUÍZOS.

BALANÇO, distribuição DE LUCROS E

Art. 72 - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro
de cada ano.

Art. 82 -

caaa ano.

Ao final de cada exercício social proceder-se
verificação dos lucros e prejuig^s^£Í|<f^;^
final. /\

/ I "''aOeijâ %
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~ lucros apurados serSo distribuídos em pa
guais a cada uma das cotas, cabendo a
quantas tantas possuir.

Art.l0o - Os prejuízos que por ventura se verificarem, serão
mantidos em conta especial, para serem amortizados
em exercícios futuros.

3.dáSjBÓCÍ^

CAPITULO IV

DA AlftíINISTRAÇAG, REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE.

Art.llô - A sociedade será administrada pelo sócio LEANDRO
BOHEER OPPITZ , ao qual caberá representar a socie
dade em juízo ou fora dele, podendo praticar todos
os atos necessários para o bom funcionamento e con
secução do fim social.

Art.122 - Pelos serviços que prestarem a sociedade, retirarão
a título de pró-labore, uma quantia fixa nunca in
ferior a um salário minirao e de acordo com as pos
sibilidades da sociedade.

Art.132 - A sociedade manterá seus registro fiscais e contá
beis necessários.

CAPITULO V

DO AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DE SOCIOS E DIMINUIÇÃO
DE CAPITAL.

Art.l4ô. .

Art-152

Em caso de aumento de capital, terão preferência os
cotista para subscrição em igualdade de condições e
na proporção exata das cotas que possuirerri.

Pretendendo um dos sócios ceder suas cotas a ou-
trem, só o fará com o conscentimento dos sócios re-
nanescentes, cabendo o contrário na dissolução da
sociedade.

Art.162 - Em caso de falecimento de um dos sócios, a socieda
de continuará com seus sócios remanescentes, pas
sando as cotas do "de cujus" para seus herdeiros
legítimos.

- Em caso de diminuição de capital, será proporcional
e igual a cada cota.

Art.l7Q

fíjrnanocs ç1eAir<^'
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CAPITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.iag - Fica eleito como s^io geránte o Sr. LEANDRO
OPPITZ, para uso q4 firma:/

SALEÍ
CPF 029.'
OAB/SC 2976

_£S_
LEANDRO BOHRES OipPITZ

socio gerente

ESTOF'AÇO INDUSTRIA DE MOVfilS LTDA

Art.192 - Fica eleito o foro da cidade de Biguaçu/SC,para di
rimir questSes oriundas do presente contrato.

Art.202 - Os sócios declaram sob as penas da lei que não es
tão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei
ou nas restrições de exercer atividades mercantis.

Art.212 - Os casos omissos e não tratados pelo presente ins
trumento contratual, serão regulados por Lei em vi
gor .

E, por estarem justos e a-
certados entre si, assinam o presente instrument-o contratual
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas} testemunhas.

Florianópolis/SC, 19 de janeiro de 1994

TATIANA LOPES
CPF 658-832.419-72

TABELIONATO PE NOTAS E PROTESTO BI

AUTENTICAçAa

Autentico a presente fotocópia por ser re
que mefoi apresentado, 10:42:15
Do que dou fé.

idllçSo fiel

Blflutçu.id
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Emolumento8
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ERGO-MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, conTi^
Rua Cônego Rodolfo Machado, n° 2000, Morro da Bin,a, Biguaçu/SC - CEP; 88160-
000, inscrita no CNPJ sob o n° 97.466.593/0001-18. registrada na Junta Comercial do
Estado de SantaCatarina sob o NIRE 42201828876 em 19de abril de 1994 e alterações,
por seu.s sócios.

AÍRTON BOHRER OPPITZ. brasileiro, natural de Canda/RS. casado sob o regime
de comunhão parcial de bens. industrial, inscrito no CPI- som o n" 225.161,400-10.
portador da Cédula de Identidade n" 3021181437. expedida pela SSP/RS em 17 de
setembro de 1991, residente e domiciliado à Rua Alameda Julia da Costa. n° 1425. apto
901. Champangt, Curitiba/PR. CEP 880730-070:

MAURÍCIO BOHRER OPPITZ, brasileiro, namral dc Canela/RS. casado sob o
regime de comunhão parcial de bens. industrial, inscrito no CPF sob o n° 211.173.650-
34, portado da Cédula de Identidade n° 263404181. expedida pela SSP/SP em 23 de
maio de 1190. residente e domiciliado à Rua dos Meros, n° 610. Jurerê,
Plorianópolis/SC. CEP 88053-446;

VIII instrumento de alteração cConsolidação Contratu.clVa-S.o^fe^&de"
Empresária 'í-. c

RODRIGO BOHRER OPPITZ, brasileiro, natural de Canela/RS. casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF sob o n" 312.183.770-20.
portador da Cédula de Identidade n" 2009502283. expedida pela SSP/RS em 18 de
janeiro de 1990. residente e domiciliado à Rua Professor Teodósio Maurício Wanderelc.
n° 180. Canasvieiras. Florianópolis/SC. CEP 88000-000:

GERMANO BOHRER OPPITZ. brasileiro, natural de Canela/RS. solteiro, maior,
nascido em 20 de outubro de 1966. industrial, inscrito no CPF sob o n" 463.757.160-04.
portador da Cédula de Identidade n" 4027393431. expedida pela SSP/RS em 07 de
janeiro de 1982. residente e domiciliado à Rua Alferes Ângelo Sampaio. n° 2.692, apto
94. Champangt, Curitiba/PR, CEP 88730-460;

REBEKA OPPITZ, brasileira, natural de Porto Alegie/RS. .solteira maior, nascida em
02 de agosto de 1985. estudante, inscrita no CPF sob o irt 056.146.529-06. portadora da
Cédula dc identidade n" 4.857.217-9 expedida pela SSP/SC em 17 de fevereiro de 2000.
residente e domiciliada à Rua Cristóvão Crisógono Vieira da Cruz. n° 141, apto 12.
Lagoa da Conceição. Florianópolis/SC. CEP 88062-110. c

GUILHERME OPPITZ, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS. solteiro, menor,
nascido em 11 de no\'embro de 1991. estudante, inscrito no CPF sob o rf 056.146,649-
12, portado da Cédula de Identidade.n" 4.786.496-6 expedida pela SSP/SC em 10 dc
novembro de 1999. residente e domiciliado à Rua Crisógono Vieira da Cruz. irt 14L
apto 12. Lagoa da Conceição. Florianópoüs/SC. CEP 88062-110. assistidcuiçste ato por
seu pai LEANDRO BOHRER OPPITZ, brasileiro, natural de Canel&S, separado
judicialmente, industrial, inscrito no CPF sob on" 254.774,040-00. poij&doi/da Cédula
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de Identidade n° 4563261-8, expedida pelaSSP/SC em 07 demaio
domiciliado à Av. dos Salmões, n° 800, apto 104, Jur^ íItttemaGí,qnB,^
Florianópolis/SC, CEP 88000-000, resolvem assim, alterar ocontratd soc^t •

CLÁUSULA PFIMEIRA
r>A AT TFWACÃO DA SEDE

Cláusula Primeira: Asede da sociedade passará aser na Rua Júlio Teodoro Martins, -
n° 3944, Rio Caveiras, Biguaçu/SC, CEP 88160-000.

CLÁUSULA SEGUNDA
nAS mSPOSlCÕES GERAIS

Cláusula Segunda: Diante da alteração acima, resolvem, os sócios, por este
instrumento, CONSOLIDAR SEUS ATOS CONSTITUTIVOS passando a ter nova
redação CONSOLIDADA, como segue, passando esta sociedade ®
ser regida por este contrato social, pelos arts. 966 e seguintes da Lei n® 10.406/02 e,
subsidiariamente, em ocorrendo omissões, pela Lei de Sociedades por Ações, no que lor
aplicável:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADDO DA EMPRESA
ERGO-MOBILIINSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ n" 97.466.596/0001-18

CLÁUSULA PRIMEIRA
DENOMINAÇÃO

A sociedade possui a denominação social de ERGO-MOBILI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e usará como título do estabelecimento ERGO-
MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS.

Parágrafo Único: A Sociedade tema forma de Sociedade Limitada, obedecendo as
normas que lhe são próprias e o disposto neste CONTRATO SOCOAL, regendo-se
supletivamente pelas normas daSociedade Anônima.

CLÁUSULA SEGUNDA
SEDE SOCIAL

A sociedade tem sede na Rua Mio Teodoro Martins, n° 3944, RiõNCayeiras,
Biguaçu/SC, CEP: 881860-000, podendo manter filiais, escritórios erepr|sent^ões em
qualquer localidade do Pais ou no exterior, por ^liberação dos sócios, nb forma
prevista pela cláusula décima segunda abaixo.

\
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CLÁUSULA TERCEIiyí^ p X.,
OBJETO / l . •^-

Asociedade tem por objeto oramo de fabricação, '̂ «^^rcio, ."
móveis estofados, móveis escolares, móvers para
Comércio de bebedouros, mimeógrafos, projetores de shdes,
eletrodomésticos em geral, ferramentas, utensílios agncolas,
calcular brinquedos para praças públicas e escolas, equipamentos para laboratoi^SS; hospita.s, odontolólCOS. comércio de mbos
geral, multilaminados e compensados em geral, '. Z,enho
detrônicos, tintas, papel gráfico, vestuário, matenais eletncos.
expediente, limpeza, esportivo, odontológicos, som, mfoimatic^
camping, otf-set, telecomunicações, hospitalares, segmança, °^
laboratório. Prestação de serviço de montagem de auditono erefoimas de mobiliário
geral.

CLAÚSULA QUARTA
PRAZO

Oprazo de duração da sociedade éindeterminado einiciou suas atividades em 01 de
fevereiro de 1994.

CLÁUSULA QUINTA
CAPITAL SOCIAL

Ocapital, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$
214 000 OOfduzentos e quatorze mil reais), dividido em 214.000 (duzentos e quatorae
mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, assim distnbuido entre
sócios:

al AÍRTON BOHRER OPPITZ; 109.140 (cento enove mil, cento equarenta) quotas,
no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 109.140,00 (cento enove mil, cento
e quarenta reais);

bl MAURÍCIO BOHRER OPPITZ: 39.590 (trinta enove mil, quinhentas enoventa)
quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 39.590,00 (trinta enove mil,
quinhentos e noventa reais);

cl RODRIGO BOHRER OPPITZ: 28.890 (vinte e oito mil, oitocentas e noventa)
quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 28.890,00 (vinte eoito mil,
oitocentos e noventa reais);

d) GERMANO BOHRER OPPITZ: 18.190 (dezoito mil, cento enoventa) quotas, no
valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando RS 18.190 (dezoito mil, cento e noventa
reais); e

e) REBEKA OPPITZ eGUILHERME OPPITZ: condomínje^e 1^190 (d
cento enoventa) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada/t(M ^i^do R$

-ri#/'
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(dezoito mil cento enoventa reais), representado pela/sócia Rel?eka,/gravad^ co--.^,
cláusula de incomunicabilidade eimpenhorabilidade, berfecomo^demsufruto vitalício de
todos os direitos econômicos epolíticos, sem exceção de l^á^dr^ Bch^r C^pitacima
qualificado. %v''- -

Parágrafo Primeiro: Para representar ocondomínio eos concfétmnòs foi el^ta asocia
REBEKA OPPITZ, acima qualificada, sendo que somente ela poderá exert^ os
direitos inerentes ao condomínio, nos termos do artigo 1.056, § 1° do Código Cml, sem
prejuízo do disposto no caput da cláusula II no que diz respeito ao usufimto vitalício.

Parágrafo Segundo: Aresponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela íntegralização do capital social.

Parágrafo Terceiro: As quotas de capital são indivisíveis e não poderão ser
transferidas ou alienadas a qualquer título, aterceiros, sem o consentimento da maiona
absoluta do capital social, assegurando o direito de preferência aos demais socios, em
igualdade de condições.

CLÁUSULA SEXTA
AADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Aadministração e representação da sociedade será exercida, em conjunto ou cada um
per-si, aos quais caberá representar a sociedade judicial eextrajudicialmente, podendo
praticar todos os atos necessários para o bom funcionamento e consecução do fim
social, pelos sócios ARITON BOHRER OPPITZ, GERMANO BOHRER OPPITZ,
RODRIGO BOHRER OPPITZ, MAURÍCIO BOHRER OPPITZ, e pelo
administrador não sócio LEANDRO BOHRER OPPITZ.

Parágrafo Primeiro: Os poderes previstos no caput desta cláusula são os amplos e
gerais para a representação e administração da sociedade, bem como para o uso da
denominação.

Parágrafo Segundo: O(s) sócio (s) administrador (es) receberá (ao) uma remuneração
mensal atítulo de pro-labore, cujo valor será fixado pro deliberação dos sócios na forma
prevista na cláusula décima segunda.

Parágrafo Terceiro: 0(s) Administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, de que
não est (ão) impedidos de exercer aadministração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, apena que
vede ainda que temporariamente, oacesso acargos públicos ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou apropriedade.

Parágrafo Quarto: Não poderão os sócios e diretores, em
avais e ou fianças de favor a terceiros, ©rfi~atividades es
sociedade.
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^a>rie/

L



TABELiON
!'..!CQO?«SM,53'C?rflí.ff

trco 3

me foi d

que dou

iuaeu, 22

Emõrnmento
Spfci Di4t0» de

onfirê cVT^adcs

E NOTAS E PROT
i: •Forc l«; "l:;•3?;5 •ffS.Fu: i«l

ticaçA

Qc^^pia

sentadoJ ^7•.

svent

ele ncrrr

telo.tjie;
owx698eevi

'̂ ''óseieAlcântai.; iicfacia

otat: RS4,30

Tabeiia Sutsiriura

original R(.^^rtu Carlos Gnn..-^-
Tnoeüôo Suosiitm,.

- ••.

•.•*> c. .
.CV



Parágrafo Quinto: Oprocurador nomeado poderá ser ^estituído^^ção^.^^,,aqualquer indenização, por deliberação de no mímmo dois terço^-do
Parágrafo Sexto: ASociedade poderá nomear administrador
nome seja aprovado pela totalidade do capital social.

.y

CLÁUSULA SÉTIMA
DA ADMINISTRAÇÃO DAS QUOTAS DE REBEKA EGUILHERM

LEANDRO BOHRER OPPITZ, brasileiro, natural de CmelaMS s^mdo
judicialmente, industrial, inscrito no CPF n° 254.774.040-00, P°f to
Identidade n" 4563261-8, expedida pela SSP/SC em 07 de mato de residente e
domiciliado à Av. dos Salmões, n" 104, Jurerê Internacional,
88000-00, na qualidade de usuftuteário vitalício de todos os
econômicos das quotas representativas do capital social da sociedade detidas pelo
condomínio de REBEKA OPPITZ eGUILHERME OPPITZ eoresponsável pela
administração erepresentação na sociedade conforme os dizeres da clausula anterior.

! 3 fUJ

CLÁUSULA OITAVA

DAS REUNIÕES DEQUOTISTAS ESUAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Areunião de sócios será convocada pelo sócio administrador, com 10 (dez) dias de
antecedência, mediante aexpedição de cartas convocatórias, indicativas do local, data,
hora eapauta de deliberações ou pelos sócios termos da Lei 10.406/02.

Parágrafo Primeiro: Areunião instala-se, em primeira chamada, com titulares de tres
quartos do capital social ecom qualquer número, em segunda chamada.

Parágrafo Segundo; Nas votações que tiverem lugar na reunião, cada quota do capital
social corresponderá a um voto.

Parágrafo Terceiro: As deliberações sociais serão tomadas por maioria dos votos dos
presentes, salvo se:

I - relativas à designação dos administradores, quando feita em ato
remuneração dos administradores; destituição de administradores e pedido de
concordata, que serão tomadas pelos votos correspondentes amais da metade do capital
social;

II - relativas à modificação do contrato social; incorporação, fusão e dissolução da
sociedade ou cessação do estado de liquidação, que serão tomadas pelos votos
correspondentes, no mínimo, atrês quartos do capital social.

Parágrafo Quarto: Dos trabalhos e deliberações será
assinada pelos sócios participantes da reunião, da qual se
no Registro competente.

,a, em livro próprio, ata
tivada o^ja autenticada
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Parágrafo Quinto: Areunião poderá ser dispensada quando todos sá^ios
porescrito, sobre a matéria que dela seja objeto.

> W. . •?

CLÁUSULA NONA • •

CESSÃO DE QUOTAS EADMISSÃO DE NOVOS SÓCIO. •••Ví,.

Toda cessão ou transferência de quotas entre sócios ou aterceiros estranhos asociedadè-^,-
fica expressamente condicionado àaprovação dos sócios representantes de^no mmiino
50% do capital social. Ocorrente ahipótese, terá preferência para aaqmsiçao de quot^
o sócio que possuir o maior número de quotas; não exercendo tal socio seu direito
exclusivo de preferência, os demais sócios, na proporção das quotas possuid^ e em
igualdade de condições, terão direito de preferência para aaquisição das quotas do socio
retirante, cedente ou alienante.

CLÁUSULA DÉCIMA
EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, CONTABILIDADE EDISTRIBUIÇÃO DE

RESULTADOS

Oexercício social começará em 01 de janeiro eterminará em 31 de dezembro de ca^
ano. Ao fim de cada exercício social, o administrador prestará constas jusüficadas de
sua administração procedendo àelaboração do inventário, do balanço patrimonial edo
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
lucros e as perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios de que trata o caput desto
CLÁUSULA serão tomadas em reunião, em data fixada correspondente ao últuno dia
útil do mês de março de cada ano, na sede da Sociedade, na primeira hora do imcio do
expediente.

Parágrafo Segundo: Havendo impedimento para realização da reunião conforme
mencionado no parágrafo anterior, será convocada nova reunião, com até oito dias de
antecedência, mediante notificação dos sócios, com local, data, hora eordem do dia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RETIRADA, FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SOCIO

Em caso de falecimento, retirada ou interdição de um dos sócios, asoledade nao se
dissolverá, podendo continuar com os sócios remanescentes, resguardando odireito de
continuidade masociedade aos herdeiros legais do sócio ausente. . , ,
Caso os herdeiros do sócio retirante não optarem pela continuidade na sociedade
remanescente e queiram se retirar da sociedade, isto deverá ocorrer de uma que
não inviabilize a CONTINUIDADE DA EMPRESA, tendo em vista aresponsabilidade
social do grupo. , ,
Portanto através do Balanço Especial na ocasião do evento serão apurados os haveres
do sócio que se retirar, falecer ou vier aser interditado, sen^ montame-atualizado
monetariamente apartir daí até adata do Balanço Especial eqfé o^fetivo i^agamento.

r
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Parágrafo Primeiro: DO PAGAMENTO - Excluindo-se osócio^on ,
(tratando-se em parágrafo especial abaixo), omontante dos haveles apuradas-,po sóc^
retirante, serão pagos da seguinte forma: 10% (dez por cento)
(após Balanço Especial) pagos em moeda corrente nacional na,.,Ç^/da- ^iccti^^--^
alteração contratual; os 90% (noventa por cento) restantes, serão pagoí^i^S,í>wxt^.o&,|J
meses, da seguinte forma: 1,5% (um emeio pro cento) ao mês, repre^^ado^^pot 60
notas promissórias, entregues quando da alteração aludida, todas acrescidas•uejwo^;^ ,65,0
6% (seis por cento) ao ano, mais correção monetária, com vencimento acada 30 dias,
contando da data de emissão. Desta forma, garantimos que qualquer sócio ou herdeiros
(com exceção do Sr. Airton Bohrer Oppitz), receba na totalidade os seus haveres na
sociedade, numprazomáximo de 5 (cinco) anos.

Parágrafo Segundo: DO PAGAMENTO DO SÓCIO AÍRTON BOHRER OPPITZ -
tendo em vista a alta participação societária deste sócio de 51% das quotas da empresa,
em caso de retirada, morte ou interdição, o montante dos haveres apurado deste socio
por ocasião do Balanço Especial na data do evento, será pago da seguinte forma:

A) Até 60% (sessenta pro cento) em imóveis da sociedade (pela avaliação de mercado
na época do evento), escolhidos em comum acordo entre as partes, preferencialmente
operacionais no Paraná, que depois de escriturados poderão a critério dos herdeiros
seguir utilizados pela sociedade mediante um aluguel de mercado;

B) Os 40% (quarenta por cento) restantes serão pagos em espécie, exatamente como os
outros sócios, descritos no parágrafo primeiro, ou seja, dos 40% (quarenta por cento)
remanescentes. O pagamento será de 10% (dez por cento) de entrada e 60 notas
promissórias de 1,5% (um emeio por cento) cada, corrigidas com 6% (seis por cento)
de juros ao ano, mais correção monetária, com vencimento acada 30 (trinta) dias.

Parágrafo Terceiro: Uma vez que as condições de pagamento já estão estabelecidas
acima, o sócio que desejar se retirar da sociedade ou transferir suas quotas, deverá
notificar a sociedade, por escrito, discriminando o preço para que est^ através dos
demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro
de 60 (sessenta) dias, contados em recebimento da notificação, ou em maior prazo a
critério do alienante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DELIBERAÇÕES

As deliberações dos sócios serâo tomadas em reunião, condicionadas à aprovação dos
sócios representantes damaioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação da sociedade será liquidante o sócio escolhido por deliberação,
conforme cláusula décima segunda acima. Nesta hipótese, 0§^averes i^^ociedade
serão empregados na liquidação de suas obrigações e remqnespente, se ^ouver, será
rateado entreos quotistas na proporção do número de quotas ue cada um gosçuir-
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CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA
FORO

s PLafi°

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro d? Con^rca -de
Biguaçu, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja-

Epor estarem assim justos econtratados, assinam opresente instrumento p^cular de
contrato social, para os fins de direito, sendo lavrado em 03 (três) vias de igual teor e
para um só efeito, as quais serão levadas aregistro.

Biguaçu/SC, 06 maio d< 2009.

AÍRTON BOHRER OPPITZ

LEANORO BOHRER OPPITZ

GERMANO BOHRER/OPPITZ
/1-W!

PPITZ

TABELIONA NOTAS

GÜILHERME OPPITZ

Assistido seu pai Leandro
Bohrer Oppitz

Isentado

Jumentos selo:
lVVX!i9T74.eE9R

Stãcõ»

íSoL, 09n 46835-3. DE 08/05(2009
topresa:42 2 0182887 6
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