
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
Nr.; 510/2015

CNPJ: B3.102.558/0001-05 Fone: 47-6251111
RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - Irlneópolie • SC

Fax: 47-6251144
Compra Direta Nr.:
Data da Compra:
Nr. Contrato:

|2LS. t

\ , —
42à/ÍQ,15
27/2/âo^

(EmpenhoOrdinário nr: 645)
Folha: 1/1

Fornecedor:

Endereço:
Cidade:

CNPJ;

IMPRENSA NACIONAL

SIG QUADRA 06 LOTE 800

BRASÍLIA - DF - CEP: 70610-460

04.196.645/0001-00

Código: 9204 Telefone:

Banco:

Agènda;
Conta Corrente:

61 3441-9992

inscrição Estadual:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s> Material(is) e/cu execução do(s) serviço(s) abaixo dlscriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

i-^Órgao:

Jnidade;

Centro de Custo;

Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas;

Compl. Elemento:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega:
Objeto da Compra:

Observações:

02 - PODER EXECUTIVO

03 - SECRETARIADAADMINISTRACAO

5 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Recursos Ordinários

2.C02.3.3.90.00.00.00.00.00 (7) - Manutenção daSecretaria daAdministração

3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
30 DIAS

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - RUA PARANA, 200- CENTRO
PUBLICAÇÃO EXTRATO PROCESSO LICITATÔRIO N® 11/2015. PREGÃO PRESENCIAL N® 07/2015

D?ol expediente, deescritório em geral, IMPRESSOS EMATERIAL PERMANENTE,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO
desenvolvimento COMUNITÃRIO, fazenda E INFRA-ESTRUTURA, PARA O PERÍODO DE 12

MESES, COM ENTREGA PARCELADA. PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA OS DE MARÇO DE 2015

Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

1 1,00 UN PUBLICACAO (01-01-02072)
182,22 182,22

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:

Desconto:

Total Liquido:

182,22

0,00

182,22

Irineópolis, 27 de Fevereiro de 2015

JULIANO POZZI PEREIRA
PREFEITO



2J2 /SW1677-7069

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

F.XTRATO nrj T TTRMI) AOITIVO

OjNTBATANTP. PUniTiroRA MUNICIPAL DP CARACARaI
CONTRATADA: ANDRADE GALvíd

IJ.JSK.NN'»»)-». Procn« IKU
l«6'2lil».ÇL. O^elii do Pri)0«.o: Conmtu roja imelenlacSo do
Ícrnnnal Tocnjino Objwiy do Irmo Aditivo: Prorrogacjy da vi.

™'s 12 tnoTe) fi»ts<5. €om (nício em
Jó/IZ^OlJ e termmo cm 26/12^0l4.D3U de Atsiiutum 26 de De
ombro de 2014,

l-MHATXD ÜO Jr TKILMO ADITIVO

PftKHilTURA MUNICIPAL f>K CARACARAÍ
«8 0001.13. CONTRATADA: ANDBADItGALVAÜ

l).558.309/000MÍ. Processo mx
W^200^L. ÇHyctft do Proce«c>: Conualo nara Iniolafieacân do
lermjMi Puituino Objeto do Termo Aüieivn; ProtTDiúc2n da vj.

em mais 5 íCmco) meses, comTnício cm
01^1.2015 e tennmo em 25/t)6/20J5.Datt de Assmarora: 01 dc ja
neiro de 2015 '

KESULTAÜO DE JULGAMENTO

A rabltlTURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ waiada
na PrsM üu Ccnno Civicu, Ml - Ccrtro - Caracani - RR. por
intermédio de Comissão 4c Lioiiaoeo comuiiioe aos inicressadus e
ijendeitjo a Leide LscieatOes iP S.OdNDJ. ouea einrresaM W s

lotes I, VI, VIII e IX,a empresa
LT^- me. ícn a Vmecdom doLOTE III, a emprcaj

r^LA/rUANSPORTE b TURI.SMO LTÜA. foi a Veticcdora do
V^v"'ç;,nm"sa N. SANTIAGO VIANA - ME. foi aVdiliedora
níeiSí^ílh CENA - TUR TRANSPORTE ETURISMO
KSI¥.; JÍVk'?' • LVncedosa doLOTE XI e a cinrraa M. P. DEMOR^S FERREIRA -ME. foi aVencedora dos LOfls II. IV, V, X,XIII. ^ l^gao Praercijl N-OTajOia cujo otiao foi a Locaelo dé
^icuioa AuiUTTK)tore$ coen Moton&ia. no fteBimc dc Kinprettada por
pcç® Unii^o porQuilômetro Rodado, pva Atender o Trausporie
Ixseotar da Rede Munictpal dc Ensmo para o Exerciciodc 201^

C';iracflmí.l<R. S dejan«iffv dc 2015
MISLANY DA COSTa FIGUEIREDO

Picbjdtnic (Íj C1'L

E5TADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNTOPAL DF. APIUNA

EXTILATO IIE CONTRATO N- ».2«15

Connaio 91,0 onlre ei celebram a Prcfciturii Miiriciiial dc APIÚNA c
3 empresa CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTOA CNPI
06 le5.92!WICOl,<Ü. Übjelo EXKCUCAÜ DAORRA DE DRENA.
CEME PAVIMENTAÇÃO NARUA RECIFE, NOMUNIGPIO DE
APIUNA, com o fomecimemu de rrOo-de-abra, maicnais c eoui-
Pjimcfiios neccssiriiu é coinplma e pcrfcila Implamacéo dc todos os
elemenurs Jerinidos. tm confonnidade como Processo Licitaióriu n*

137/2014. t>dU: 02/0.V20I5. V.itiT da Oh-a' RS 262 465,d5.

RESULTADO I)f: JUULGA.MEVTO N" 1.37/2014
CONCORRENCfA IV 137,1014

O Prefeito dc Apiúna toma pública resultado dojuluamcntft
da Convorrcncta POblica n' 137/2014, úu« i«ve nor obtcto a FXE-
CUCAO DA ODRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA
RUA RECIFR NO MUNICÍPIO DE APIUNA. como fomecMnemu
oeniâcp-de-obra, mâicnajs e e^uípacncntox necesi^irius i completa t
perfciu implamaçjy dc ludos os elementos definidua, em cunfur-

eom o Processo Lioutiirio n' 137/2014, Ldiul dc Concof-
rincia Publita n* 137/20)4. seu* anexes t a Proposta da Contratada
vincMlada a iVonosia nu SICONV n' 0SO3M/20)3. ronxcnu» SI.
CONV n- 7981Í(V2013 e Uperaçào n" l0122?M9/20)3. celebrado
cnue » Uniin Federal,por intem)ddiy do Minisicrin du Cidades c o
^meípio de Apiúni. nasuaideelara vencedora a empresa CÜNS-
píUCAO CIVIL MG LTÜA, CNPJ 06.145,928/0001.40, paia o
iwm de valor global, RS 2í2 465,95.

Em 2 tlc março dc 2015
NICANüR MORRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

. AVISO
alter,\çao Da data w entrega díxs envelopes c

ahkrtura

Edital de Chamamenlo Público N*. 2/3015
Dispensade Linc&çSo N*21/2015

O Município dc Benedito, Novo - SC, toma público quese
çncomr, abcna a OIAWADA PUBLICA PARA AQUISIçÂn DE
GENEROS alimentícios PARA ALIMIiNTACÀO ESCOLAR.
ATRAVÉS UA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO
PROGRAMA NACIONAL DE AUMENTACAO ESCOLAR -
PNAIv durante Opcriodo dc abril a derembro tlc2015. para o for-
itccitncntodc aipiin irmaMira, bananain natura. Cutaudoce in nalun
MWiinhâ in njturv cebola naeimialin nacura, cenoura in natura doce
de fnitâi, tilií dc tilipla, laranja in natura, maçJ in naiiira, mel dc
abelha, melado decana. melancia In narura, milho verde, oueijo tipo
«Jçnial, ncQU, taii itinaiura e tomate in naiura, conforme caJcndárto
de cntreia fornecido pela Scetrtaria Municipal dc Kducaclo rlc açor»

" ««oluçâo FNDE fi» 26. dcI7/CI6'20I3, KNTRF.GA DüS ENVELOPKS: comendo us ctoeumen»
tft^ dc llahiliiaçâo c Pmjetn dcVenda « 17)i dodia30dc tnarçc

Diário Oficial da União - Seção 3

de 2015. ABERTURA: dia 3) de tnaivo de 2015 u 09h Maiores
mfoniuçAcsc á integratjn Editalpudcrdnver obtidasdiariamenteem
hotatio deexpediente noSetor deCosnpras deaaMunicipalidade, situ
a Rua CelsoRamos. 5.070. Centn), pelo KoneTax: (47J 3385.0467
«II» wtc: xvww.bcocditorov^j.sc.gov.br.

Bvwano Nüsi» (SC), 4 dc n-rtrco il# 201*
JHaN MICHELGRlNnMANN

Preteico

PREFEITURA MUNTCIPAL DE BLUMENAU

AVrsO DE UnCÍTACAo
CONCORRÊSCIA N*4/2015

ORJHTO: Cunuutaçân dc cmtwcsa pani ctccuçio de terrapknjgcni
draiagcm, pdvinientaçlo com lujous e stiiaJi2acâo viaria. na Rua
Rodolfo Frotschna. liupa 01 • Raiiro' VelhaGrande locallrada no
Município de Blumenau/bC. exteníJo: 2W,tXl m. corifomic projetos.
pIsmlliM e demais informacdei^ consumesneste Edital • Contrato de
Repasse n* 'S349I/20I3, Mlnistctio das Cidades/Ceixa Processo n*
2622.1004311.98/2013. ABERTURA DOS ENVELOPES dia 06 de
abtil de 20)5 Í8 09:00 horas. EDITALCOMIIHTO sem custos no
stlc wwww.blumcnag.«.gov.br ou via c-tnail iicttaç6cs(a:blum>
nau SCgov.br. Conuio: 14?) 3381-7580. BASR LEGAL: *Ixi n*
6.66A'93 e alterafies e legisla^Ao complemenuit..

Hluinensu, 2 <1c mjjç,» <1« 2015
RONALDO WAN-DALL

ScLfciiJiu Municipal de Adftiimsfnçio

PREFEITURA MUN'JCIPAl DE CAÇADOR

A\TSO DE LICJTNÇÀO
PREGÃO PRESENCIAL N* 7/2015

Processo dc Licitavio - N' 16/2015
Fiditâl; Pregão Prescnclsl N* 07/2015
OBJETO; CONTRATAÇÃO Dl; l-MPRESA PARA PRTiSTACÀO
DESERVIÇOS DEACESSO A INTERNET ViA RADIO, ACESSO
ADSL, HOSPEDAGEM, EMAlI,. ANTIVÍRUS, ANTÍSPAN CON
TROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINA)30 AS DlVER-
SAS .SECRETARIA.S DOMl,rNICIPJO DKCAÇADOR . SC.
ENTREGA DOS ENVELOPES: MliOftjiiii do dia )9/03/2015
ABERTURA DOS FNVLI.OPHS; UniOmin do dia 19/03/2015
Maiores InfonnaçOes e o EJiiat completo podeito ser obtidos pes
soalmente na Diretoria de Líeíta^Òes e Contratos. Sito Av Santa
Caurina, )95, eu no site caçadorsc gcv.br no konc liciucòcs ou
ainda por c-mail: ljciucacH^dcador.sc.gov.br, no horário de expe
diente cm ngor.

27 <lc (vvnsim <k>
GILBERTO AMARO COMAZZHTO

JVefcíto

PREFharURA MUNICIPAI. DE CANOINHAS

T-XTRaTO DF. CONTRATO

TOMADA DF, PREÇt) hP ?/) 5
PROCESSO LICITaTORIO N- 3)/I5
CONTRATADO. Novo Espaço Engcnluría Civil Hda - Epp, Con-
traunte: iTcfcitura do Municipici dc Canuinhas. Objeto: Cimirataçáo
dc Emprcaa Especializada ParaExccuçJi» dc Obra» ReUtivas A Cons-
cuçio da c h.M. I-VjlduDr^nka,Coni áRea dc 853,20 M2 Situada
Na Localidadede Rana Martsa.Nesta Cidade de Canuinhas \^)ui da
Despesa: RS 891 409,68 (oitoceiitus c nov-enti « um
mil quatroccniiM c nove reais e aessema c oito ccniavosi
DATA: 04/W/l 5.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICO N.' PMC IrJBIS

PRoccs*4> dc l.icitaeác) K* PMC 08/2015
O Município dc Canciiihas-SC. CNPJ sob n*

H3.1lK.3tí4/000l-80. com sede na Rua Felipe Schmidi, 10, Centro,
Canoinhas-SC, toma público, que alterou o ediui dePregão acima.
Diante disio. a data ^eentrega c abertura dos envelopes contendo a
documentação e pruposUs, foi transferida paia n dia 19/03/2015
íicando csiipujadu t« scgointca horários: úa 09h00mtn (entrega) c
lOhOOnun. lahcrrura) liifnrmaçOcs (047) 3621 7705. Ctrpia dn edital
(accriso tivTç) c pregão (uueuo identificado)' wu-w,ticÍtacocs«
e.com.bf.

LUIZ .ALBFRTü RINÇOSKI ).\RIA
Pcefeim

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO

,AMSO ÜF, LICITAÇÃO

O Muntcipiu de CAPÃO ALTO loma públiu» para conlic-
cimento dus intcre&sadris que fara reulirar licitação na modalidade
Toctiada de Preçii, do Upo Menor preço, cujo |>rocc«saincneu c jul
gamento daráo na forma da Lei 8 C66. dc 21 dc junho de 1993 c
alteraçdespciSteríores e nas condiçòcsdo edital de numero 07/2015.
Dados do Processo Liciiatáno: Procnso dc Licitação 07/3015 - To
mada de Preço, julgamento Ctoba). Objeto. ConsiniçJo dc04(quatre)
<alj« dc aula hadrão FNDE contramc Ciinvániti FNnF fjtni fiip.

Bl ti éÍ»" ^ ^

N*43. quinta-fcir», 5 de marçode 2015

nocimenio de matcríiis pela empresa vencedora no local da obra.
Data da Etnrega doaemelopcs« abertura- 0& envelopes contendo a
^umentAção c prc^U d«proços deverão ser enlrtguea no Prédio
do Centro AdministraTi\'o Municipal até as 09:30 horas de
24/03/3015, sendo que j abertura dos envelopes vtmtendo a doeu-
luçrttaçiu da.% eniprew parlicípanics ocorrerá no mesmo local com
inicio és U9:3S horas do mesmo dia. Iisfocmaç^s compicmcntares:
Demais informações, bemcomoo Edital completo, informações com-
plemeniurcs poderio ser suliciUdas junto ao D^anamenio de Li
citações tio Municípiode CAPÃO ALTO.sirt> a Rua João Vicjradc
Oliveira n^ õM, Centro. Municipiu de CaRAOALTO dc segunda a
«cxtadas hs 8:00 ás hs (2.00. oti pelo fone.Tu (49) 3237.2^2.

('apão Alio - be. 3 de mArço dc 2015
LUIZ CARLOS ALVES DT FREITAS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

. A\'ISO DE LIC!T.\ÇÃO
PREGÃO PRESENCÍaL .V 2V2IM5.PMC

Sistema de Registro de Preços - Republicado
Objeto: REGISTTRU DE PRPÇO para possível cuitraiação, durante o
çxwixício de 2015. dc serviçosde Limpcra e dcsinfecçãode caixas dc
agua, dcdctiXuçúti. desmi^lo e limpeza dc tussas nas Unidades
Lscrvlarcs, Centros Municipais dc E^cação Infantil FMC. FMS.
FMAS.SEMAD,SFAIURB,FMECeSHDU, com rccur&os oriundoi
PUNDEP tOD/PBF, PAIP. SCPV, PAEFl. PAC1,ESTaDUAJS (BA-
SICA CUSTEIO CRIiAS CUSTEIO E AHRIGO CUSTEIO Confie
especificações constantes nos anexos "A' e 'R* do cdüal,Tfpo; Me
nor iTeço Ihir Lote. Recebimentodas prop(«tM; até as íõhOgmín do
dia I8/03/2ÚI5 Abertura, dia 19A13/30I5Ü WhSOmin. Infomiações
coinplemcntarcs: o Edital em inteiro teor eataii à disposiçio dos
mtemsadM na home page viravi.concordía.se.sov.br, link Lictia-
cOcs". Quaisquer informoç^ poderão ser ulnmas na T^reiofia de
Ctimpni& da PrcfciiunMunicipal dc Concórdia situada na RuaL«t>
ncl Mosele. n*62, I*andar.Ccntni. dc 2*a 6*ícira, d&s 08l^min àsUhjPmin edas Uh3õmin âx PtiOOmin. ou pcln celefonc (49) 344|.

Concónl.a, SC, 4 de irurvo dc 2ül5,
SA.MIRA ABU KL IIAJE FURLAN

Si.vre.drid Mu.nicipsi dc Educacâo

PRCFEÍTURA MUNTCIPAL DE IRINEÓPOLTS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.* 7/2015

Processo Lieitatórío N.* 11/2015
O Municípiodc Itiiieúpolis,toma púNico para conhecimento

dos uiicrcssadus uue realizará no dia 23 de março dc 2015,ái 09'00
horas. Proccasti ucilalúnu na Modalidade Pregão PrcscrKial para
Registro dc Prcçrvv com cniério de adjudtcâçào Menor Preço por
item dc acordo com a l.ei it.' IO.S20/tl2, Msando a aquisição dc
materiais dc cxpcdieaite, de escntórío cm gersf.impressos c material
pcrrnancnte. pura uso e rrumutcnção das atividades desenvolvidas n&a
secretarias da administração, agricutcura. d«:S<nvolvÍmcntr> cumuni-
lario, fa^ds c infra-estrutura, para r> pcriodo de 12 meses, com
entrega parcciadá. O Edital dc IJciiaçãocncoetra-sc a disposição doa
inieressados. no Depaitamemo dc Compras « Licitações, r» Wário
das I38'3U às 11:30 c das 13:00 is ]5.0(t, sitaa RuaParani.n ° 200
Ccmro. friow^iolis • SC.Fone(47)3625-1111/ 3625-1144 e no iitc
wwrar.irineopohs.8c. gov.bi.

Este documento pode servcrlícado noendereço eletrônico him://unirar,injiw±iiiíaafc.^kttrrd
pelo código00032015030S0Ü232

Inncónolis. 36 úc tcvccciro de 2015.
JULIANO P027J PEREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMÍ

. AVl5iOS DR MOTAçAo
PRKGaO presenciai, S» 7/:0I5/FMS'RGP

o Município de lujji, no Estado dc Ssnlj Catarina, através
do Secretaria de Plancjarnemo. Orçamento c Gestão, à Rua Alberto
Wemer. 100,Vila Ooovia, toma público que fuá reali^r llcitaçio
na modalidade Pregão Presencial, paraAQVISIÇÂÜ DE MEDICA-
MHKTOS, nas condiçõe.* previstasno edital e em seus anexos, sob a
rvgcnciada Lei I0.52(31>2, 8.66Õ/93 c aircraçõca posienon». O edital
cnconira-se à disposição dos intcresaudos pan Tazcr o download,
através do site wrww.itajai.sc.gov.br. As propostas serio abenas ás
08h3(>min do dia 19 de março de 2015. na Sala de Reuniões do
Dcpa^mentodc Licii^õesda Prefeitura dc Itajai. nu cndcrcec acima
mencionado, comparticipação abertaàs propunentes e ao publico.

PREGÃO PRESENCIAL N*8/2015/FMS

O Mumcfníode Itajal. no F.5.tado de Santa Catarina, através
úa Secretaria dc Planejamento, Orçamento c Gcstáo, i Rua Alberto
Wemta, trti). Vila Opctana, tomapúblico unefarú reulinr licitação,
na jiiodalidadc PretíG Descncial. para A(5U(SICÃ0 DE 01 (IJWl
veículo tipo SEDAN E 01 (UMA) MOTONETA, nas condições
prcvisus noediui) e emseus anexos, soba regência daLei 10.520^
8 666/93 e alterações postimures O edital ri>coii(ra<e à disposição
d<is tiitere.sS4(los para fazer o duwnluad, através do site w/ww.tta-
jai.scgovbr. As pn^ias serio abertas ás 08h30mtn du dia |S de
narcc dc 2015,na Saladc Reuniões do Dcpanamento de Licitações
da Prçrciiura de Itajal. nu endereço acima mcnoonado, com par
tieípaçãoaberta às proponentAS e ao público.

Itâjii (SC), 4 dc março ilo 3015
OSVALDO GERN

Swieiário de riancjainciiio. <irçania/uo c OcoAo

Documento a&sinado digilalincnte cfmformc MPn' 2.200-2 dc 24/08/2001. queinstitui a
InfracstruTura de Chavca Públicas Brasileira - ICP-BrasÍI.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ; 83.102.558/0001-05 Fone: 47-6251111

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolls - SC

(Empenho Ordinário nr; 646)

Fornecedor: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.

Endereço: RUACACADOR, 112

Cidade: JOINVILLE - SC - CEP: 89203-610

CNPJ: 92821701005764 inscrição Estadual:

Fax; 47-6251144

Código: 9082

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 511/2015

Contrato Nr.:

Aditivo Nr.: •?

Data do Aditamentâ:^

Seqüência:

Processo Nr.:

Data Processo:

Data da Homologação:

011/2013

t. \ 19/2015

702/2015

76/2012

Telefone:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

47-3419-2133

17/12/2012

07/01/2013

Folha: 1/1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo ücitatório.

Orgâo:

Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:

Condições de Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:
Objeto da Compra:

Observações;

02 - PODER EXECUTIVO

03 - SECRETARIA DAADMINISTRACAO

Recursos Ordinários

2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (7) - Manutenção da Secretaria da Administração.

3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Gerai

30 DIAS APOS CADA PUBLICAÇÃO,
apos solicitação

SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO - RUA PARANÁ, 200 - CENTRO
Publicação de Atos Oficiais do Município em jornal diáno de circulação estadual e em Jornal de circulação regional, para o
exercício de 2013

1*^ Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

1,00 UN PUBLICAÇÃO DEATOSOFICIAIS TAMANHO 2 COLX4 CM
(01-01-14256)

490,28 490.28

(Valores expressos em Reais R$)

Total dos (tens:

Desconto:

Total Liquido:

490,28

0,00

490,28



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 83.102.558/0001-05

Município: IRINEOPOLIS

Data:

N°do empenho:

Ordinário

Processo:

27/02/2015

646/1S

AF-511/201S

Ôrgao: 02

Unidade: 02.03

Funcional: 04.122.0007

Projeto/Atividade: 2.002

Eiemento: 3.3.90.39.47.00.00.00.0100

- PODER EXECUTiVO

- SECRETARIA DAADMiNiSTRACAO

- ADMINISTRAÇÃO

- Manutenção da Secretaria da AdminisUação.

- Serviços de Comunicação em Gerai

. t" FUS, n'

Cód. Detalham.: O - Sem detalhamento das destinaçOes de recursos

Código reduzido: 000007

Dotação Inicial: 381.066,98 Empenhes anteriores : 125.392,51

Suplementações: 0,00 Valor do empenho: 490,28

Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00

Total (A): 381.066,98 Total(B): 125.882,79

Saldo(A-B): 255.184,19

Credor: 9082

í eço: RUACACADOR, 112

C.N.P.J.: 92.821.701/0057-64

Banco:

RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.

Cidade: JOINViLLE

Inscr.Est./ident.Prof.:

Agência:

Conta Comente:

UF: SC

Fone: 47-3419-2133

Fax: 47-3419-2133

Especificação: 1

REFERENTE PUBLICAÇÃO DEEXTRATO DO PROCESSO LICITATORIO 11/2015- PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, NA EDIÇÃO DODIA 05/03/2015 NO
JORNAL A NOTICIA, PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DEEXPEDIENTE (Licitação N=: 43/2012-PR)

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 490,28 (quatrocentos e noventa reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação : Pregão Presenciai

Contrato: 19/2015

Encarregado do serviço Credor

Declaro que o material/serviço foi fomecido/prestado

marina

Número :43/2012

MARIA EMILiASCHlESSLALBERTI

CONTADOR CRC/SC- 0323549/O-7

Liquidação

Responsável

Total geral:

Data:

Data: 07/01/2013

Data: 01/01/2015

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

490,28
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Pitofn.vM»

WA/T^*çje Of r«i^ r«.tM «n«^St? e^oMfle* ms«M<«a

Z jSI?rí^í.ií

ESTADO DESANTA CATARINA

2.'iírr./;V'rtss;r.SSS=
Pa^ uso efnanuteocde <lu at^vSS d«2íwiMa2^,^.?í!!? «m®'i«"ls.
dossnvolwanto »nufnírt® f&2e"da a ífl «Çio, 8flHa*uf«.
e^s OEdfWdo ^-nasav com en</aea p^
• ds» 08 Mte11 -KiTS^ CoL^s no Os^anwmo <fe Cen^si- -«D*.- SC,F»,,«, "•• ^

i*»»*»»». Wd« fovataltoteíOiS.
JUUANO POZZl PERgAA

_ PíafoftoMuntclMT

«W*

PRECAON*024/7019 ROP

«s!ZAr,t' Ssce^Ns «_«SNRBmA-A0 I^A,„,, s„u„, J n^, ^
LERIAS BSCC. mM.siile as «peofwçass econí.çúes pavistas -.o Ea,iai s^r 8

's9«Da80aL8,iaKO;i)2,8.6«03e8Re.,ç»8,po«8no,8,. "is.soOa
H~«i N . . ^ OiSDOsiçéo 00! ínlereMaOos para laier o•temlosJ.alTa.òsOoDiai.wwN.in a, ia. are o

^onT/rr*" "" '" " " """> "« "® S-i® a»^cniías Oo OapanamaNl, Oa L.OlAçaa! Oa P-aleiWa Oa 1.8,81. ao enOar.ro acima
m.NooraOo.rernBarttdDatéoaDanaisoTcponMileseMDÚMico.

'«fíl (SC). 04oe marçoGe2015.
Osvaldo GemSscfetsGo tfe PEar>ei>mer(o. Ofcameoto eGestão

Kstaik) 1)8Santa otarin.*
município I5K 1TAL\Í
»U»AUirjlTO«TIKER. (17) JJll<íOI!

OE Santa Catarín*

•S. Município dr itajaíygy •l^»UI>Rr(l«HINFll:H7,5J||««,
TOMADA DE PBEÇOS H*OOS/ZOIS

SEHSSSSSr=

"aisi (SC), M Gemarçode 201S.
Osvaldo Oem

Saoettelo tfe Piarmemeriio. Qrçamenlo eGestão

ESTADO ns.®,WTACAT.MIf/ÍA
• município DE ITAIiU

>W«ífETn»«NFJ I.TlJMIAon

PRECAON> 02SI2015 RGP

rcÍDrMEMOííSTRrTr.f'':' P'»eA0.°^rASTOS^
Eo.r!opr4nrcS:r8s;'e^',:r;^!:rr" -
.P-caO,a,ra.sa?cr;S^-"-'° »« « P®'® 'P^er o
MD-^las «rso MNiras às lehOOmIn 0. Ola 19 Oa mi-ço da »15 na Sara 0.

°°""®"®P'P P® Licitações oa PraleiUjra o. lla|aJ. no ano'ereeo acima
manoninaOo.cornoarCclMçSoaOeraàstiroDoranlasaaooóblicD. 'p®®"» »p™

irajal (SC). 08Gemarçade 2015.
Osvaldo Oem

Sa&wéfw Ge Plariejameoto, Ofçamer^io eOeetéo

etiAiNi DhS.sNrA caiaiiiNa
. Município de itaiaí

RUAI.btSTOÍtRNFE («'HMI-tO»

PR£6A0 N' 026/2015 RGP

®'®P® P®'® '®®eroc^loao, etravàs dos„e
^ proDoslas serso aOertas is lihJOmln Oo dl. 2D de marco da 2015 na Sal. ri.
Reon^a 00 Oaoartamanto oa üotaçOas Oa Prelaloira de liaT., no ende.«c aLíã
menc»raOo.compar«c.oaçSo80.naasprooon«.laseaooáb.icD " '

ftâ^J(SC), 08Gemarçode 2i3tS
Osvaldo Gem

Seqgténo de Plaimjemef<to, Or&^nenio » G^mô

EDITAIS 25

AVISO DP JOINVILLE

PregSo Piasencial n* Ó05.2OTS Oeaôíírtn í ném,/,® P'®®®®» HíHaWio da
síie&Ta,°m?d%"Tíno'n '̂'irf,?.'! ''p'"-'"'®® ®®s',r< '̂,ííí!:'?5í
Bs^Oo Teatro BotsnSl íoKIt. comemgraçso aos 16 Anos Oa

Jolnvlll8,0«ilemarçocle20T5.RppnQc Coelho . Diretor Prasidenta

^«««PÇte^PASMIíaLfiACBRALWOlHÁlíU

QROEMOQOIA
.... —,—NU neBKoe Manco ownwi;

•^^'miaç<ié30u
SrtsmjtçteoueajrrKteçftoteVIceJ^^

C) CaAtx aeoiaridrv .J* Uoo^^». a. • .

JCir/vlu.e,i2 0«revefved9 2Ois
/i^tEPeAftUSTTbTTRLALmtad. n.C^te »..mNe>na. Çc..». AiWnl..«>n, DRENE

1®!^*^ crTAçAo- RrrooidikArio •cou paa2o ds la i^a*C©B«"M n«. 0006«M5.í9ll«4,00il *
Aaeusreefs; CtWie Drae^jç|«
Regwsrtfle: MareesGeAça/vM

Pr=«=®®®'®-®"»- "»'•
2íi~

eaiwi. o4USI ssja aUzedo ne kcal e« coaiun^ í w , »presente

hSiAiKi OKsama Catarina

sS!^ MUNICÍPIO DE ITAJAÍC^» RUt.UHFHTa«FR.VEe )ta«n>
PR£GA0 N' 022/2016 RGP

Dmunicípio DE CTAJAl, no Estado Oa Sama Caianna. avavàs oa Sacctaria Oa
n ; ®P"® Albcdc Wemer. 1M. V.la OocrAria, toma

rER^COS DE SON^Tl'í'rSf°' P®" PX^STAÇAO DES RVIÇDS DE SONORIZAÇÃO, meOianle aa espcofceçícs ccono.çoes pre^slas no
E0Har,sol,are9ènOa0aLel.0520;02,8 666«3oaite,açáescoslaNores
ri-,..,, ri , ° ®®"®' ®""®"®-5e í dtsDosIçAo Oos Interesanoo» sam laser o
Gov,Titoâd,alí8vésaowtettBajlâlai.i£.aayJ2r
^ °T*T^"° """" " """""l" ®" " «® -P®'!® ®® M'5, na Sala OeRatinioes do Dapartarnonio do Limiaçóes da Prato,tom de lla|ai. no onoeraço aoma
njerKlor>ado.comMrv&paçâo8berla48fvecorer^tMeaoc«biico.

Majai (SC),03 de me/çode 2015.
Osvelde Gem

Secreiàrtp Ge ftarLcjemenco, Orç^meAio e Geteio

P.^AtMÍDF SANTA t:ATA*I.SA

sB» MUNICÍPIO Í)E ITAJAJ'
"KAAUSUTDWER.VER. |4Tj

PRCOAO M*023AI01S ROP
o MUNICÍPIO DE ITAJAi. no Balado 0. Sania Cal.nna, através da Secelana de
P,ane,»n.snlo, Orçamanlo . Oestéo, à Roa Aiborto lA-amer, 100, Vila Operéria loma

cni^iiSli'.'' '"®®®'l®®®® rXEGAO. P®'® AQUISIÇÃO DEcombustível, medianto as esooOéoaçSes ooonOlçOes Drotnslas no EOM, sob a
m9«r«a oaL® 1052tW12,8 6Í6I93 ealIaaçOes postariofos.

O eGftól enconira-se ã dispoilçéo Ga& miereisedos psf» fazer o
GaviTifoed. 8ltav««dgsnetfLv»>.iiaiai.iRrf|f|ypf
As probosus serso abertas ia lénsOmln do dl. 18 d. março d. 2015, na Sela de
RoímiOes Oo Dewrtamanlo Oe LldaçOaa oa Pr.l^te,, o, „a,ai. no enOeroço adma
menclooafle.íWTi participaçãoabenaè$prc»r.er.tese 80 público,

'lajat(SC), W de marçode 2015.
OavalGo 6am

Socrotano OePlanaiamento, Crçamento a Oesiao

FÁTMA

COMUNICADO

ãSS—
«U4 çlo PfineSa. 33ol?Ü ^»'»n«i«P*TMA em J©tfTWiie.
Sul (geonete 8© PteWo^, P®jÍ GÍiX e

''-imvniia.itK em.«Sn /•?©.- . .-'.í"!- Çcne©, flepce.na te»c«iacJe ses AguieunoLes
M*r*.ria. M.. I .

Sao Frarcisía00 Sol riaAísoyaeifl Hr»* Patfliriho 870,Ceneo.

l»Sul.noMéd.FAIMAg.^KS,?':?f.Í';:°''L~'®''P'«''-'®rsds.'®3.CAn.,o,SáoFrmc»a,

.PREFeWurA MUNICIPAL DE
:rs bauJeArrj cauboriú

«ãSí secretariadebestao
ADMINISTRATIVA

RUA DINAMARCA. 121
FONE(él) 32S7.7CNI0

licitaçAoPRBOAO PRESENCIAL N<0S^D15
-PM BC

OBJETO; Seleção Oe propoetas résanOo ao
leçistro de preços de contrataçio de
emprese pers serviços de Implante de
caletarehemodepura^da casoo agudos
^ndoascorimnlèrNMSOoAOmlnlotiacs
DNelaelr.oireta.FMS.HMRCTIPO; MENOR PR£ÇO(5lOBAL).
REGIMENTO; Leis Federais n»s sesg Oe
21,06193. LEI N* 10,620 de17.07.02 (DOU
de 18,07.2002) e demais elleiaçOes
posteriores, regulado pelos Decretos

««'iÕlS ®S972/I3;i3 de
ABERTURA DAS PROPOSTAS: ia 15 30
horaa dodia1S (deienora) demarço da
2015, na sela Oe reomocs ds Corrásseo
Permanente de Liolaçao, andar terreo oo
véGioprírtQpel.

MAIORES INFORMAÇÕES. Pesaoaimenia
np^dereço acima ou pou telefone 3267-
LEITÍjRAEmu RETIRADA DO EDITAL no
ecGetaçe aoma õtado, em flias lAeis d«
i2h:D0 ás I7h,00 Pu airavés Ge alie
wwd.haif^^ftrtíHftifíftffVilCifllfVar noiirth
com/a^se kcilaçfies,
ealA«ártp CamboGú, 03 demarçode 201S
MULO MILTON DOS SANT09 JÚNIOR

SecreUrioGeGe«Uio Admimstrsbvâ
MARIO SÉRGIOTCIXEIRAOiratcrd» thvieáo e Gestão de MeieAaia e

SefVtcoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BALNEARIO CAMBORIÜ

i SECRETARIA DEGESTAO
ADMINISTRADA

RUADINAMARCA. UO
FONE(87| 32e7®70n

AVISO OE LlCITAçAO
PREGÃOPRESENCIAL N*036/2016 .

PMBC

OBJETO; Seleção de propçnaj visandoao
reçistro de preçes de Sasasccm 50 kg«
Cimento Pczoiámleo CP-IV 320, ^sra
forre&manto «envage oolor^o d«12(floza)
me»e», segunGo a» cenvemáneia» doe
•nUdades deAflminis/raçílo Pública Mimiopei
DitMa. Fndrreia, FunGacsonal, Autíiourca
TiPOr MENOR PftÊÇO (POR iTíMV
REGIMENTO. Lei8 Federais n*s S666 de
21/0693, LEIN* 10.S20 de17.0T.0S (DOU de
16.07.2002) e demais aiieraçdes bose^cres
reguiaoopelos DecretosMiirucipais n®8 b872
e 6972/13/13 Ge 09 08 2013
ABERTURA ©AS PROPOSTAS: ás 1530
horasde dia20(vhle)demarçode 2015na
sMaGe reuniões daCerrvssáo Ptvmanenrode
Lrotaçda.anOarlárreoGousdioDrinciDar
MAIORES INFORMAÇÕES; Pessoalmanie,
no endereço aoíM ou pMo leiefone 3267-
7000.
LEm/RA EflDU RETIRADA 00 EDITAL: no
ertfereço adms dtadg, em ffías ihels, das
líhtOO ás I7t>.00 ou airavás d« siie
WWW.balneâílecarmtsaHo^ft^ na |,nk
cdmprsseildtaçOes.
Balneário Camboriú, 08Oe março de2015.

PAULO MILTON DOS3AKT0SJÚNIOR
Se^Tetártode Gasláo AdmrisVotIva

MÁRIO 9ER6/0 TEIXEIRA
DffWo GeDivisãoe Gesiáo da Materiaise

Servi çeo

|jj|r PREFEITURA MUNICIPAL OE
^ salneAriqcambdriú

Iggs SECRETAnADEOESTAo
ADMINISTRATIVA

RUADINAMARCA, fiQ
FONE(87)3267-7000

^ A Vi 80 DElicitaçAo
PREGÃOPRESENCIAL N*037/2016

• PMBC

OBJETO; Seleçdode propostas visartdoao
r^rsiro de preços de cef^lo hespiUilar
Dara (omecamentoe crtvegeao lor^de 12
(doze) rr»esee. segundo as conveniências
Ga AdmimsWçdo PúWia Muniçipâ) «rela
indireta, aulárquiçs e fundseionar
Secrelanade SaúGe®HMRC.
TIPO MENOR PRECOUNITÁRID.
REGIMENTO: LeisFede/aisrt^g 5,668 Ge
21/06/93, e 10,520de 17.07.02 ÍOOU de
16.07,2002) e demais allersçdes
posieracres, regulado pelo Oecreiç
Muniçipal n»5972/13Ge09.04.2013
ABERTURA DAS PROPOSTAS; ás 13:30
noras do dia 30 (vinte) de março de 2015
na saia de reuniões Ga Comisséò
Permanente de Licitação, andar lérmodo
vddio principal,
«AIORES INFORMAÇÕES;

Pessoalmente, n© endereço scrnia ouoeío
tefefone8702577096
LEITURA Ert)URETIRADA00EDITAL no
endereçoaome diado. em dias utas. da$
12/1.00 ás 17n'00 ou elraves do site

aMWj3alQeaffDeafn>.orii.^;,TínY hr »<
hnK Comprase Licitaçdes.
BalneárioCambcnú, 04 de morçode 2015
PAULO MILTON DOS SANTOS JÚNIOR

Secretárto GeGestão AGminíRreiiva
MÁRIO SÉRGIO TEiXEIRA
OiretorGePGMe Serviços
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*»'•"'wore. no EMidode SC
P«lo preserrte, ficam^lícADOs' «l"*"'" Bx»rclcío 21H5
a» abrangincia oo SIfíPROESC otie aWu;o'aa™(^iih!itío stS''? "" """"clpfos qua wmpea aíraaCLT, deverão daaeoata, m „ áe%^ôt9se^«^ "" ®" ®"' » da
abiil ae 2015, a impoUânda eorrespcaiden» aurTdt« 'f'"'' Sindicato até odia 30 da
«epectiveo valorsa na Caixa Econímica FeCaral ou em Í.ÍJIíL''" '«domando os
^Arr^oaçío de Titulo Federais {arl. 568 daCLT) em «'«'"'*'"1» ao Sistema
eoo e 606 da CLT, Porfema do an. 583 da CLT >, J '® P""®® previstas nos art,asemoreaas «mcammnVa o^ o" 3-233. «a 29/1211983, deveiSo
empresados oonuibuintes a raapeelrvos salino», no ®
da Conmbuiçâo Sindical, fia cuias Oe Recoin^nto n^ímil, i ''' i«=omimento

==:~d~S

ESTADO DE SANTACATARINA. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÔPOUS ^
PROCESSO UCITATCHUO N.» 11/2015

r,,, , ,. .. , PREGÃO PRESENCIAL N.« 07/2015

- Inneipoto - SC, Fone (47)362^1111/ 3625-1144 eno site wvra^.innoo^^ac «v
Inneépolls, 26de fevereirode 2C15

JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal

EsiADO.DE Santa catarina

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
KUlAJüERroWEIlVEll (47) 33.j)^5ü!ju

. PREGÃO N" 024/2015 RGP
OMUNICÍPIO DE ITAJAÍ, rto Estado da Santa Catarina, através da Secretaria de
Planejamento. Orçamento e Gestão, á Rua A/berto Wemer; IDO, Vila Operária, toma
público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, para AQUISIÇÃO OE
GALERIAS BSCC, mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a
regência daLei 10.520/02,6.666/93ealterações posteriores, -

O edital encontra-se á disposição dos Interessados para lazer o
download, através do site vvww.ltal8l.se.oou.br
As propostas serão abertas às lEbOOmln do dia 18 de março de 2015, na Sala de
Reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura de It^I, no endereço acima
mencionado, com participação aberta às proponentes eao público.

Itajeí(SC),04 de marçode 2015.
Osvaldo Gem

Secretário de Ptanejamento, Orçamento e Gestão

ESTADO DE SA-VIACATARINA

MUNICÍPIO DE ITAÍAÍ
HIA.tLBEKlDa^ERNER (47)3Ml«)Ü0

TOMADA OE PREÇOS N" 006/2015

S,^^o°e EfdePlanejamento,
«Sf^tei n» f tfifi á» 91 - OP^fária. torna público, de acordo
TOMADA DE PrImr L "l"® modalidade
TRANSPORT^na? »dÍI INFRAESTRUTURA DE
OALCÓomo L H ®"-VA 6 RUA NONO EMÍLIO
? i condições previstas no edital eem seus anexos Oedital encontra-se ádisposição dos interessados para fazer odownload, através do site www ftaiat sc aov br
Maiores Informações no telefone: (47) 3341-6186 ^ —,gov.br.

Ais nrftru-iciac ea •

EDITAIS 25

^ aiasode/^^À®«"p'-®^S
AFundatóo^ltura) deJoinville leva aocontieclm
quedecide REVOGAR, porconveniência e imerer
Pregão Presenciai n« 005/2015, destinado à oon
para prestado de serviços de locação de equip,
projeção mulhmidia e sonorização, para o eventc
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Joinville, Ò4 demarço
Rodrigo Coelho • Diretor

Convocação de ASSEMBLÉIA GE
Pelo preswite «ttai convocam» o» assobados da assocação
Geral Ofúinána a realra-se nodia 13demerço orttimo em s
1730 fioias em primeimesnvoeaçáoe na feBa de numerei l9j
para delibeia sobre a seguinte:

OfíDEMDODIA
a)Exame discussão votaçSo e aprovação doRelatóno Balar
DespesascomParecerdoConselboflscalreferente aoexereli
b)SubstSuiçSo ouaoimulaçéo da Mce-Presideneia doCkíiselh.
c)Oums assuntos deInteresse daAsscbaçâo.

J0INV1L1-£,12 defevereiro
IVETE MARIA STELT

WNuntsíta na sestão da presidência Consell

EDITAL DECITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO • COM PRAZO
Cobrança n°. 000638545,2013.8,24,0018
Requerente: Celesc D/strlbuIçâoS/A,
Requerido; Marcos Gonçalves
Cilandcfa) (s): MARCOS GONÇALVES. Unfia Uniâo d:
Itaberaba-SO, RC1 619,953-8, brasileiro (a).
Por Intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identifica
sabido, ficalm) cierte(s| deque, neste juízo de Direito, tre
bem como CIT/\DA(S) para responderiam) ã ação,-querend
prazo deste eddal, ADVERTÊNCIA* Não sendocontestada ;
acertos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor n
CPC), E, para que chegue ao conhecimento da todos, pa
edital, o qi^i será afixado no locafle costume e publicado i
vezes em jornallocal, ludono lapsotemporal máximo de 15
Chapecô (SC), 11 de fevereiro de 2015,

ESTAtio DESanta Cwari.na
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
imA ALBERTO WDKNER: (47Í',Í34l-éOOO

PREGÃO N® 022/201
O MUNICÍPIO OE ITAJAÍ, no Estado de Santa <
Planejamento, Orçamento e Gestão, à Rua /\it>ertc
público que fará realizar licitação, na modalidade
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, mediante as espei
Edital, sob a regênciada Lei 10.520/02,8.666/93 e aliei

O edital encontra-sa â disposiçá
download, atravésdo sitewww.itaíaisc gnybr

_As.propostas ss-ào abertas às 14h30min do dia 1
Reuniões do Departamento de Licitações da P/efei
mencionado, com participação aberta ás proponentes e

llajal(SC),03 de marçod
Osvaldo Gera

Secretário de Planejamenlo. Orçai

1



E JOINVILLE
'RESENCtALN«OOS/201S
Bntodos Interessados e proponentes
sse pOblIco, o processo liotatórlo de
tralàçSode empresa especializada
amentos e sistemas de iluminação,
] de comemoração aos 15 Anos da

de 2015.
Presidente

raloroinAria
do ISPERE paia ss reunirem em ass^rittéB
ía sede social á lua sele de selemom 39. às

às t8:30 tioras. emsegundaconvocação

iço Demonsiralivo de conlas de Receitas e
.» de 2014

j;
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.Tirtarti 03eutos tío processoep^ra^do,
I. em 15 dias, corrtados do transcurso do
açs

>P« - .
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ANotíd»

PREFEITURA MUNICIPAL DE

balneArio CAMBORIÚ
SECRETARIADE GESTÃO

ADMINISTRATIVA

RUA DINAMARCA. 320
FONE (47) 3267-7000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2015

-PMBC

OBJETO: Seleção de propostas visando ao
registro de preços de contratação de
empresa para serviços de Implante de
cateter e hemodepuração de casos agudos,
segundo as convenlànclas da Administração
Direta e Indireta. FMS-HMRC.
TIPO:MENOR PREÇO(GLOBAL).
REGIMENTO: Leis Federais n°s 8.666 de
21/06/93, LEI N» 10.520 de 17.07.02 (DOU
de 18.07.2002) e demais alterações
posteriores, regulado pelos Decretos
Municipais n^s 6972 e 6972/13/13 de
09.04,2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: ãs 15:30
horas do dia 19 (dezenove) de março de
2015, na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, andar térreo do
prédio principal.
MAIORES INFORMAÇÕES: Pessoalmente,
no endereço acima ou pelo telefone 3267-
7000.
LEITURABOU RETIRADADO EDITAL: no
endereço acima diado, em dias úteis, das
12h:00 às I7h:00 ou através do site
www.balneariocamborlu.se.aov.br nolink
compras e licitações.

Balneário Camboriú, 03 de marçode 2015
PAULO MILTON DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário de Gestão Administrativa

ma 'iris Cp Qcssjuey cscsiffiíí
Pu.'mo00 bibs 'spuBig—? CTiiaftiaaroajnrg -ufs sB^etiraren sro

»ssv eu:insopoaspuayags
33U8UJW0iJiea'rfcol «iíila^

0SJS9Q.aoiueujB&o 'oiiratuBfauetd ep«j9jaj»s
lue© opjeAso

SLOZ ãpoiJBui ep to '(os) iBÍeii

Btupe oõojepuB ou 'lef^ep
.. -PS .u S.,» .p .s,.„„«'W » ««o PP «

•ig^SSBWíBrepÃiÃBç
Pis«UrtiBnbejy ojjyaTvu/s^Mujerv

1% e^lflnd R,aiO)Kiia uu iing op r®'
JSS.ÇáSfiwy1'" —(Uog ÍS5J nSBjg I

'.leietniH BUBuc^venu •(cio-ajUnn Bu
1«uiVieuojoomafo,!°'̂ f.''°f,«^ ?pOBi|3p|B0,5[unj,j

. :'Mueo '10
or •rupuv.ái roísoSivMJdBU':e(|wuior'ji!Duu 'Á, n.-í '(ciroiojd op oieuirreS) jng

IP.91:1 L.9 0tÓE,.?i30d E ODi JPfM áI.i>v%
a( • ' X'—'' 7 r* Ia cty9UJnoop n
/OfuojaH enyins dd o^sijuçjj oúln

JLViUR» OJnoaOT&roart.

...» o. .p.p,„p, p .

qos 'iBJipg ousBjsiAejdseçõipu^OT rsaoòs^naS!! 'ZO/OZSOl ISTBpBiouaBaj e
30 oyõisinov ««d^Sd'OAUuodsgnviyàivwBUJOI euçjBdo SBA -ooi 'jemeM oueqiv ana e 'ornSo""«p «s BP BÇA.. .Bupeiáo ,u^ v~a°ororr^

«l5>HSlOZ/920,NOV93Hd

«W-iKítírlTONHanoj.raaTvvns ^SS
rvftai aa oídOLvnw —*
v.MmvDviKvsiaoovisa

oaisao eoiuai^sijo 'oiuauiBlausy ap oueiauoas '
tue© opiBAsn

A



Pregão N.° 11/2015 -Licitações -Município de Irineópolis

Irtoo Gc»/6fr>o .ri-j-iscCT&TCta rtówbs Püftí cto CittMõo Tijiisr>yj Ccrtota

MjiicipG ae

Irineópdis
Panc»cl«ft iM
Ohjvi
Má«: 2$^
Mm; pec

PanuOds ««
Oiuva a Tanjfl
n»x: UK
Min; ITK

TRANRPARf^NriA

Contas Publicas e LRF

ConcuTOOi

LidUç^es

LQQiSldC^O

Licitoções

Preatte N" -il/201

Oi Objeto: AQUISIÇÃO D£ HATCRIAIS OS BXPSD/SKTE, DE SSCIUTÓIUO SM GERAí.
^ 0Í4T£S/AÍ PERMANENTE, PAPA USO EríANUTENÇiO OAS ATIVIOADESDESENt/OLVlDAS NAS SECRETARIAS £M AOMINISTRAÇÂO, AGRICULTURA

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, FAZENDA EINFRA-ESTRUTURA, PARA OPERÍODO
DE 12 MESES, COMENTREGA PARCELADA

• Entidade: PREFEITURA MUNiaPAL DEIRINCÚPOLIS
• Setor responsável: ilCriAÇÃO
• lOCa\- PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÕPOUS RUA: PARANÁ, 200- CENTRO

IRINEÓPOUS-SCCEP: S9AAO-000 v-cn/nu

PROCESSO HCITATÓRIO N." 11/2015

PREGÃO PRESENaAL N" 07/2015- Registro dePreços

ni.i-RraMaiiixj

TREGOEIRO. toisnídn pcl: Porlz...
; T msinrCT:wdos.ii>c C!lapnmii>,oidooProccs!ol.iCiil>viodc b." Il.2r,ij, na Modalrtídc ['laila
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Pregão N. 11/2015 -Licitações -Município de Irineópolis
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Ifir>«S[>oNs{SC), 26 de fevereiro de 2015.

3UL1AN0fOZZ! PEREIRA

Prefeito Miimcioal

fvKíS InformaçSas Crer^groma

MATERIAIS DE gXPEDIEfflE, DE ESCRITÓRIO EM GERAL IMPRFAPOA P

^ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS
plfElSfÉ mA '̂1 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO,FAZENDA EINFRA-ESTRUTURA, PARA OPERÍODO DE 12 MESES, COM ENTREGA PARCELADA

P'CMSS.0 Llcilatono nv ll-20iS EXPEDIENTE PREFEITURA

Município de Irlnedoolle j QPM -Gerenciador de Portais Municipais
Puj Pjrflní, 500 C<.nrfo

0:P: <'^.44i)-000
C.VPJ Ô>.1Ü2.^L<0ÜÜU1.W

TeWOíie; C</j Jõ«!S-llll
Fí*: 365ü'JJ44

S»>Cíi^joi5iivi,lyidü emnjrcene reme rtderacJo Cjtui-tnínie lle
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liiiOimacáes livRk-lWis,^!!!!e aor-Mi Jj AMPiAMORTt
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REPÚBLIÇÃ FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO í^SAííTACATAKaúii-CCa^ARCA DE BALNEARíO CAMBORIÚ

1°TABEüONATOOeKOTASE«ÍOTESTO DE TÍTULOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Marian^ Vieg^ Cunrta - Tabeliã

3'Aveniaa, 134, SI 01 Ceriuo Bàln-iàrcoCén^íXf^i/SC Cep SS.330 084, Fone/rax. 47.3393.6994

I >

CERTIDÃO DE PROCURAÇÃO
CERTIFICO, que revendo o arquivo deste Ofício de Notas, verifiquei que às fis.
134/134V do Livro n" 313, consta um instrumento de Procuração do seguinte teor:
PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ: M MOBILE EIRELI ME; na forma
abaixo: SAIBAM quantos que este público Instrumento de procuração bastante virem,
que ao primeiro (V) dia do mês de agosto (08) do ano de dois mil e doze (2012), neste
Tabelionato de Notas, sito na 3' Avenida. 134, sala 01. Centro, nesta Cidade de
Balneárío Camòoríú. Estado de Santa Caíarína, compareceu perante mim, Aline Cristina
Rippiinger - Tabeliã Substituta, como outorgante. M MOBILE EIRELI ME, firma brasileira
individual, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ(MF) sob o n°
15.764.033/0001-85, com sede e foro na Rua Amador fíueno da Ribeira, n' 70, Bairro
Nova Esperança, nesta Cidade de Balneário Camboriú/SC, neste ato representada por
sua titular: JENIFFER MUELLER, de nacionalidade brasileira, fílha de Luiz Amarildo
Mueiler e Olivia Skrepecz Mueller. natural de Rio Negrinho/SC, nascida em 01/01/1989,
com 23 anos de idade, que se declarou casada, empresária, portadora da cédula de
identidade RG n° 4.425.240-SESPDC/SC. emitida em 04/04/2011, inscrita no CPF/MF
sob o n" 006.219.389-98, domiciliada e residente na Avenida Brasil, n° 2020, Apto 1401,
Centro, nesta Cidade de Balneário Camboriú/SC; Conforme Ato Constitutivo, registrado
em 22/06/2012, Declaração de Microernpresa, registrada em 22/06/2012. sob o n"
20121432416 e Certidão Simplificada da Junta Comercial de Santa Catarina, emitida em
09/07/2012; identificada como a própria e reconhecida como capaz na pessoa de sua
titular, por mim, Aline Cristina Rippiinger - Taoetiã Substituta, conforme documentos que
me foram apresentados, aqui arquivados, conforme art. 891 e 892. do Código de Normas
da CGJ/SC, do que dou fé. E, pela titular da oulorgante, me foi dito que por este
instrumento pomeia e constitui seus bastante procuradores: LUIZ AMARILDO
MUELLER, de nacionalidade brasileira, casado, empresário, portador da cédula de
identidade RG n° 1.646.471, inscrito no CPF/MF sob o n° 516.501.429-00, domiciliado e
residente na Rua Adolfo Konder, n° 279, Bairro Cerramarte, na Cidade de Rio
Negrinho/SC; EMERSON DA COSTA MAFRA, de nacionalidade brasileira, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG n" 4.661.768, inscrito no CPF/MFsob o
n° 056.434.929-11, domiciliado e residente na Avenida Brasil, n° 2020, Apto 1401,
Centro, nesta Cidade de Balneário CamfcomVSC; VILMA SCHIFFLER. de nacionalidade
brasileira, divorciada, comerciante, portadora da cédula de identidade RG n° 3.515.264.
inscrita no CPF/MF sob o n® 036.458.649-46, domiciliada e residente na Rua Marechal
Floriano Peixoto, n' 471, Apto 41, Cenfro, na Cidade de Mafra/SC; e MILTON LUIZ
PSCHEIDT, de nacionalidade brasileira, casado, comerciante, portador da cédula de
identidade RG n° 237.582, inscrito no CPF/MF sob o n° 757.864.519-68, domiciliado e
residente na Rua Wiiiy Beckeit n° 132, Bairro Alegre, na Cidade de Rio Negrinho/SC: a
quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados, para EM CONJUNTO OU
SEPARADAMENTE tratar de todos os negócios da Outorgante. assinar contratos,
estipular e ajustar cláusulas e condições: dar e receber quitação, representar a
Oulorgante perante repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autarquias e
Ministérios, em Juízo ou fora dele, perante à pregão presencial, cartas convites, registros
de pieços, concorrências públicas, assinar, requerere retirar documentos: enfim praticar
todos os atos necessários para o bom e fiei cumprimento do presente mandato, pelo que
dará tudo por bom. firme e valioso, VEDADO O SUBSTABELECiMENTO. (LAVRADA

í-h cje-lajva w«í4»J'a â6'e tcKWíOO na:io Mj-.rKtsou í«nu%vsts "íjOo

; í'--

de

conferbcowi original

Data;
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ^

ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
1° TABELtONATO DE NOTAS EPROTESTO DE TÍTULOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Mariana Viegas Cunha - Tabeliã
134, SI 01, Ceniro Balneário Cambonú/SC, Cop. 88.330.08'l. Fone/Fax. -17.3393.6994

MINUTA). (Certifíco que os dados dos procuradores e do objeto do presente
mandato foram declarados, conferidos e aceitos pela titular da ouíorgante, a qual
se responsabiliza civil e criminalmeníe pela veracidade dos mesmos, devendo a
prova destas declarações serem exigidas diretamente pelo órgão epessoas aquem
com este instrumento se apresentai. Os elementos declaratórios constantes neste

w ms/íeráve/s após a sua assinatura). De como assim odisse, do quedou fé. pediu-me e lhe lavrei este instrumento que iido, achou conforme, aceitou e assina
tudo perante mim, Aline Cristina Rippiinger - Tabeliã Substituta, sem a presença e
rZ f conforme resolução contida no ait 884 eparágrafo único do
DCifr, extrajudicial deste Estado. Emolumentos: RS35.60 i- Sele
Í^T/crTiêQ n CamôOT/ú, 01 de Agosto de 2012. ASSINADOS- JENiFFER

Oütorganíe, ALINE CRISTINA RIPPLINGER - TABELIÃ
òUbsiiruTANada mais nem menos se continha na referida procuração . da qua! bem e
helmente extraí a presente certidão a cujo o original me reporto em poder e labelionato

Tabeliã, conferi, subscrevo e assino em

So 67 S^oíumentos: R$7,05 ^Selo: R$1,30 +Folhas Excedentes; R$2,32 =
Balneário Camboriú. 01 de Agosto de 2012.

Em test°. da verdade.

V^INE CRISTíNáI RIPPLK^GER
Tabeliã Substituta

ir

*

*

*

Pooer JudíCíariQ

Cstado úe Santa Catarina

Selo Digital oe Fiscalização

Selo normal

CTU43884.R78V
Conflia os dados do alo am:

selo.tisc.lus.br

CONFERE COM ORIGINAL

Data:JA' n?)i i 6

sinatura
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ALTERAÇÃO N" 01 1)0 ATO CONSTITUTIVO DE
M MOBILE EIRELI-EPP

JUCE8C0195 CNPJ: 15.764.033/0001-85

JENIFFER MUELLER, brasileira, «aturai da cidade de Rio Negrinho/SC, solteira,
nascida em 01/01/1989, empresária, CPF n° 006.219,389-98, portadora da Carteira de
Identidade \f 4.425.240 expedida pela SSIVSC, residente e domiciliada em Balneário
Camboriú/SC, na Avenida Brasil n® 2020, Apto. 1401, Bairro Centro, CEP n° 88330-
053, representada neste ato por seu procurador LUIZ, AMARILDÜ MUELLER,
brasileiro, natural da cidade de Rio NegrlnJ)o-SC, divorciado, nascido em 16.07,1965.
empresário, CPF n® 516.501.429-00, portador da Carteira de Identidade n® 21/R
1.646.471 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado em Rio Negrinho-SC, na Rua
Adolfo Konder n" 279, 1® Andar, Bairro Ceramarie, CEP n® 89295-000, titular da
empresa M MOBILE EIRELl • EPP, pessoa jurídica de direito privado, Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada, registrada em 22/06/2012 sob NIRE ii®
42600006861, com sede em Balneário Camboriú/SC, na Rua Amador Bucno daRibeira
n® 70, Bairro Nova Esperança, CEP 88336-320, resolve alterar, seu-ato constitutivo; _

l'\ a) Fica alterado o endereço e foro jurídicoda cmpiesa; ••••!/:

b) Fica alterado o ramo de atividade, com a inclusáo de novas atividades; •

Em razão dessas modificações, a cláusula 3® e 4"'' do Ato Constitutivo passam-a ler
a seguinte redação:

Cláusula 3°; A.,,ernpresa terá sede c foro jurídico na Rua Eduardo Neidert n® 1803,
Bairro Barro Preto, Rio Ncgrinlio/SC, CEP 89295-000.

Cláusula 4"'': Terá por objeto o ramo de fabricação de móveis; design, de interiores;
comércio varejista de materiais para escritório; material escolar; papelaria; livros;
brinquedos e artigos recreativos; confecções e acessórios; calçados; bolsas c moclúla.s;
artigos de armariiüio; artigos esportivos; gêneros alimentícios; bebidas; material para
artesanato; artigos decorativos; instrumentos musicais; produtos de higiene pessoal;
produtos de liinpeza; produtos descanávets; utensílios domésticos; artigos de cama,
mesa e banho; artigos de colclioaria; materiais e equipamentos e suprimentos de
infonnática; eletrodomésticos e eletroeletrônicos; móveis para escritório, escolar c
hospitalar; divisórias; persianas; feiTamentas; madeira c artefatos; artigos de marcenaria
e carpintaria; esquadrias de ferro e alumínio; material de enfermaria; artigos de
fotografia; equipamentos para escritório; artigos de mecanogmfia e tipografia; material
para gráficas; cd's e dvd's; equipamentos c materiais hidráulicos e elétricos; material de
embalagem; materiais para condicionamento e refrigeração; fornos e equipamentos para
secagem; pneus; câmaras; ceras; motoros, bombas e compressores diversos; pilhas;
baterias; extintores; materiais para sinalização; material de segurança^ontrole ealamie;
balanças e acessórios; mudas e sementes; insumos agrícolas; raáquiwa^e equipamentos

fLS. n*

• AwiorwUrie CftttfCASott

;gmerito RéSiílê âi^ilSr^nte 02/03/2015
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Pera verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.g0v.l3r
e Informe o número 00'1800/2015JD3 na consulta de processos.

Preudénci«4ã República
Casa Civil

Medida Provi tòria N®2 200-2,,

deu deagosro de2001. i Vocè deve ín&talar Ocertifcado da JUC£$C
I www.jucesc.sc.gov.bf/certi ficado
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agrícolas; artigos e produtos agropecuários; serviços de fotocópias e encadernações;
serviço de montagem de móveis.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato Constitutivo, com a
seguinte redação;

Cláusula T:Aempresa tem onome empresarial de MMÓBILE ElRELl - EPP.

Cláusula 2": O capital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em
moeda corrente nacional, , .,

Cláu.sula 3°: A empresa tem sede e foro jurídico na Rua Eduardo Neiderl n*" 1803,
Bairro Barro Preto, Rio Negrinlio/SC,CEP 89295-000.

Cláusula 4": Tem por objeto o ramo dc fabricação de móveis; design de interiores;
comércio varejista de materiais para escritório; material escolar; papelaria; livros;
brinquedos c artigos recreativos; confecções e acessórios; calçados; bolsas c mochilas;
artigos de armarinho; artigos esportivos; gêneros alimentícios; bebidas; material para
artesanato; artigos decoraLi\os; in.strumenlos musicais; produtos de higiene pessoal;
produtos dc limpeza; produtos descartáveis; utensílios domésticos; artigos de cama,
mesa e banho: artigos dc colchoaria; materiais e equipamentos e suprimentos de/
inforntálica; eletrodomésticos e eietroeletiônicos: móveis para escritório, escolar e
hospitalar; divisórias; persianas; ferramentas; madeira e artefatos; artigos de marcenaria
e carpinlaria; esquadrias de ferro e alumínio; mateiiaí de enfermaria; artigos de
fotografia; equipamentos para escritório; artigos de mecanografla e tipografia; material
para gráficas; cd's e dvd's; equipamentos e materiais hidráulicos e elétricos; material de
embalagem; materiais para condicionamento c refrigeração; fomos e equipamentos para
secagem; pneus; câmaras; ceras; motores, bombas c compressores divei"SOs; pilhas;
baterias; extintores; materiais para sinalização; material de segurança; controle e alarme;
balanças e acessórios; inudas e sementes; insumos agrícolas; máquinas e equipamentos
agricolas; artigos e produtos agropecuários; serviços de fotocópias e encadernações;
serviço de montagem de móveis.

Cláusula 5": A empresa iniciousuas atividades em 02 de julho dc 2012 e seu prazo de
duração c por tempo indeterminado. .

Cláusula 6°: A empresa c administrada pela titular JENIFFER MUELLER, com
poderes e atribuições dc administrar os negócios, autorizada o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto;

Cláusula 7": A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de
e.xercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimetít
peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia ponul
financeiro nacional, contra normas de defesa da Cüncorr^ncia,/c(^iUra as relações de
consumo, fé pública ou propriedade.

Para ventícar a sutenllcidade acesse vvtvw.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 004800/2015.03 na consuUa de processos.

tr, de prevaricação,
ir, contra o sistema
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Cláusula 8": Aempresária JENIFÍ-ER MUELLER, declara que não participa 'de '
nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Balneário Camboriú/S< gosto de 2013.

K<... ..

.Ic

Representada p
Luiz Amarilí/o

ir se

ler

procurador
Vluellcr

Protocolo: 13/223B30-6, OE 29/03/201

;'S ^ ÇB

g C000666 i

Para verificar a autenricidade acesse www.jjcesc.sc.gov.br
e informe o número 004800/2015-03 na consulla de processos.

}Â
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ANEXO III

DECLARAÇÃO FIRMANDO OCUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N9 11/2015

PREGÃO PRESENCIAL N2 07/2015

DECLARAMOS sob as penas da lei (art. 299 CP) para fins de participação no
procedimento licitatório - PREGÃO PRESENCIAL ns 07/2015, que esta empresa atende
plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação
comprobatória exigida no item 06 do edital convocatório {artigo 49, inciso 1-, da Lei n9
10.502/02).

Rio Negrinho, 23 de março de 2015.

M. I\í3bile
A

Schrflier • Procwadofa

RG: 3.515.264

CPF: 036.458.649-46

Rua Eduardo Neidert, n" 1803. BairroBarro Preto. Rio Negrinho- SC, CEP: 89.295-000.

CNPJ sob o n. 15.784.033.0001-85 Fone: (47) 3644-7969

Endereçoeletrônico: luiz@maximapapeiafia.com.br; milton@maximapapeiaria.com.br



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -SINREM
SECRETÁRIADE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página 1 çle'

Certificamos que as informações abaixoconstam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição. /

Nome Empresarial: y"
MMOBILE EiRÊLiEPP /
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio

Empresas • NiRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade

42 6 0000686-1 15,764,033/0001-85 22/06/2012 02/07/2012

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

RUA EDUARDO NÉiDERT, 1803, BARRO PRETO, RIO NEGRiNHO, SC, 89.'295-ÒÒ0 .|s,

Objeto Social . '

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS,DESIGN DE INTERIORES; COMÉRCIO. VAREJISTA DE MATERIAIS . PARA ESCRITÓRIO; MATERIAL ESCOLAR;
PAPELARIA; LIVROS; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;,, CONFECÇÕES--É ACESSÓRIOS;- CALÇADOS; BOLSAS E MOCHILAS;
ARTIGOS DE ARMARINHO; ARTIGOS ESPORTIVOS; GÊNEROS , ALIMENTÍCIOS; BEBIDAS;; I MATERIAL PARA ARTESANATOS; ARTIGOS
DECORATIVOS; INSTRUMENTOS MUSICAIS; PRODUTÓS DE HIGIENE 'PESSOAL; PRODÚTÓS DE XIMF^EZA; PRODUTOS DESCARTÁVEIS;
utensílios DOMÉSTICOS; ARTIGOS OE/CAMA," MESA E BANHO; MATERIAIS E EQUIPAMENTOS i E \SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
ELETRODOMÉSTICOS; MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, "'ESCOLAR E HOSPITALAR; DIVSÓRIAS; PERSIANASii FERRAMENTAS; MADEIRAS E
ARETEFATOS; ARTIGOS DE ,MARCENÁRIA-'E CARPINTARIA; •ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO;^ MATERIAL DE ENFERMARIA;
ARTIGOS DE FOTOGRAFIA; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ARTÍGOS DE MECANOGRAFIA É TIPpGRAFIA; MATERIAL PARA
'5RÁFICAS; CDS E DVDS; EQUIPAMENTOS E MATERIAIS- HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS; MATERIAL OE EMBALAGEM; MATERIAIS PARA
CONDICIONAMENTO E REFRIGERAÇÃO; FORNOS E EQUIPAMENTOS PARA SECAGEM; PNEUS; CAMARÀS; CERAS; MOTORES.BOMBAS
E COMPRESSORES DIVERSOS;' PILHAS; BATERIAS; EXTINTORES; MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO;, MATERIAL OE SEGURANÇA;
CONTROLE E ALARME; '"BALANÇAS E' ACESSÓRIOS; MUDAS." E ' SEMENTES; INSUMOS AGRÍCOLAS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS; ARTIGOS "E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS; •SERVIÇOS DE; FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES;, .SERVIÇO DE MONTAGEM
OEMÓVEIS. '

Capital; R$ 100.000,00
(CEM MIL REAIS)

Capital Inlegralizado: RS

(CEM MIL REAIS)

IpOiqOO.OO'

' ' I

MIcroempresaou.,-;'. ,
Empresa do Pequeno Porte .

- ''(LeiíiMZ^ode) • ,

•' Empresa de pequeno poiie • L,.'

' Prado da Duração

'Ic-C'' Indeterminado
/'

Tltuiar

Nome/CPF

JENiFFERMUELLER

006,219,389-98

Adifiinlstrador.

• 'Mim-:-

'Iniciodo Mandato

22/0V2012>

Término do Mandato

-XXXXXXXXXX

Administrador Nomeado/Termino do Mandato •

NomeíCPF

JENIFFERMUELLER-,, " '• "
006.219.389-98 -

1

Ultimo Arquivamento

' Data: 09/09(2013 , , Número: 20132238292

Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMÒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Evento(s): ) l-' í
REENQUADRAMENTO DEMiCROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Fiorianópoiis • SC, segunda-feira, 2 de março de 2015

André Luiz de Rezende
Cerrlsign • AutotiJadeCcrtifícadors

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 021966/2015-01 na consulta de processos.

Presidência da República
Casa Civil

Medida Provisória N° 2.200-2,

de 24 de agosto de 2001.

I
,'i

' Térmico do Mandato
XJtXXXXXXXX

Situação

REGISTRO ATIVO

Stalus

XXXXXXXXXXXXX

Eu,

Conferi e assino.

Documento Assinado Digllalmente 02/03/2015
Junta Comerciai de Santa Catarina
CNPJ: 83.555.648,0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado
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«/--TC }-'OCIAL DE C0M3T n :0Ã0 DE SOCSDADE LIMITADA

'• CONTRATO Dl: OOMfiTITUlçÃO T-E:

PAPELARIA ;v'ãO BEí\'TO LIDA.

1. JOÃO FRANCISCO CANDATEN, maior, nafural de Marau/RS, '.ioiteiro,
naacidc em 28/05/1956, come/cianl?. inscrito no C1''F 253.250,869/87, carteira de
identidade RG 4.793.356-1 SSP/SC .residente e domiciliado na Rua Vida! Ramos nr
•!99, bairro Schramm em São Bento do Sul SC - CE!^ 39290-00( o.

2. CHARLES GILSON R!T2MA'NN, ixaiileiro, maior, natural de porto União/SC,
casado em regime de comunhà- píiicial c?. bens, nascido em 30/11/1970,
comerciante, inscrito no CPF/MF 604.033 149-68, carleira de identidade RG 18/R
1.795.870 SSP/SC, residente e :iorcic:l:ada na rua Vida! Ramos nr 56, bairro
Schrsmm em São Bento do Sul SC - CEP 89290-000.

3. GEANE RIBEIRO DE LIMA RITTMANN, bra.siieira, maior, natural de Monte
Casteio/SC, casada em regime de comunhão parcial do bons, n:.. rida om
24/11,'19"'0, comerciante, inscrita no CPi-/MF <';2C.915 209.'0ü, ca09i,'a de
idenlidaoe 2.772.525-1, residente e domiciliada na Vidal Ramos nr 56, bairro
Schranvn em Gâo Bento do Sul SC •• CEP 89290-JOO. constituem uma sociedads
ITnitada, mediante as seguintes cláusulas;

CLÁUSU'.Á!>RIMEIRA
Âsociedade, girará sob o nome empresarial de PAPELARIA SÃO BENTO lT!)A., e terá
!:ede tí domticilio n? Rua Cruzeiro n.r 386 , bairro Cruzeiro em São Üentc dc Cu' SC -
CEP 39290-000.

Gi.ÁUSCI.A SEGUNDA
O c.a.nür-1 ::oci?l ?e"á R$ 10 OCtVOO (aua'-: 'o rc.icl • :\ ,.0./j cm ',>^.^'00 qu')':-.'.-, .'ir;
norrtiiiüi! i ;;":,70 (um reai), inítgrc.i.-cacin;-., r.acbe ato .-.•;oc-:dci coiTotrli. .-'n':, i
iócios dc senuinte rnodo:

SOCIOS QtJANT. DE QUOTAS •'.•'/••i OR ;''5rÁ.í. 1
JOÃO r-RANCiSCO CANDATEN 4,000 •;:it 4.C0C.00
CHARLES GILSON RITZMANN 18,000 R$ 18.000.00 !
GEAUE R, DE LiMA RITZMANN 18.000 R$ ia.0-4j

TOTAL 40.000 l-u: O0.CC;C,'.)0 '

CLÁUSULA TERCEIRA
O objeto da sociedade será de comércio atacadista e varejista de materiais de esciitório.

CLÁUSUÍ..A QUARTA
A socicdode iniciará sua.:; atividades em Je outubro de 2005 e seu prazo ca durarvio é
indelermitiodo.

CLÁUSULA QUINTA
Ar- quotao são indivisíveis e não poderSv 'or cedidas ou t.Siisreridas a terceiros soni o
consentirr.ento do outro sócio, a quem fitr. assegurado, on; igualdade de condições e
preço diivilo de preferência para a cua s.misição se postas a venda, form&lizon.du, se
realizada a c.nssãt) delas, a alteração contm.tual pertinente.
vT.Áü3i.i:.ASE.\TA
Á Tes,.'n.n::-:bil:dade de cada sócio é rc-•'.rito ao valor de sua,': quotus, m-?.-. todc-;;
:ot condem soi'dariamente pela inte^gralizaç.n':. do capitai social.

# %
CONFERE COM ORIGINAL

Daia;xâ3.LQ3/-J5-

';\ss»!n3íufa



• :..MJcUL^. SÉTIMA
Z'. a imk -iça'-. dé sjciedade caberá a Ge-ícs Ribeiro de Lima Rilzmann com os poderes.

FLâ.

i; zitribuiçõrs aé Jdministrar a sociedado Kuíorizado o uso do nome empresarial, vedado,
!'•- :to, errí atividades estranhas ao i,i{eresse social ou assumir obrigações seja em
favor da qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis
da sociedade, sem autorização do outro sócio
CLÁUSULA OITAVA
Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo a 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 termino d'"' oxercicio social, os sócios deliberarão sobre
cs contas designarão administrador(es} qurindo for o 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 título de "pro labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
r-alacendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo pos.sivel o inexistente interesse destes ou
do(s) sócío(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apu.'"ado e liquidado com
base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos en^ que a
sociedade se resolva em relação a seus sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
os, aurriiniatiadcr-íã deciaram, sob uc pciiris da leí, de que nSc estdo impedidos cie
exercer n administração da sociedade, por lei especiai, ou em virtude de condenação
criminal ou por se encontrar(em) 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 coocorrêncía, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Fica eleito o foro de São Bento do Sul - Santa (^atarina, para o exercício e o cumpriinento
dos direitos e obrigações resultantes deste cont

Cpor esic-ierii assim justos e contratados, fiX^^AgS^esente instrumento erri 3 (kêc) vias,
de igual teor e para que valha na melhoi forma

sncios

JOÃpl^RANCISCO CANDATEN
RG:/4,799.:56-1 SSP-SC
CPF^: 253.250.869/87

ÇBANE RIBEIRO DÉLMARiTSMANN
F^qlr2çtRqí,eg5r777|SSP/SC

620,915.289/6%

SãoJ SfjJl, 10 de setemb"rô-íí^2005.

CNARI^S GILSON RITZMANN
RG: 18/R 1.795.870 SSP-SC
CPF; 604.033.149-68

uAjunta comercial do estaòo du santa catarina
' íCriRTIflCO o l?EÜISTRO EM: 14/10/200r)

COWFERE COM ORIGINAL

Data:c53/Q3/ i *0

42203681345

^ ' Rfotocoio: OS/SrtOSIO-G

ç)7.:-r ;.t-í

rABlAfJA EVERUNG DÉ EHEirAS
SEGUE rÁRIA GERAL



PL3.n'

PRIMEIRAALTERAÇÃODOCONTRATOSOCIALDASOCIEDADELIMITADA^

"PAPELARIASÃOBENTOi.TfJAME"

CNPJ:07.634,316/0001-16^

1.JOÃOFRANCISCOCAiNDATEN,brasileiro,comerciante,mcior,
nascidoem28/05/1956,soltei'-o,inscritonoCPFsobon°253.250,869-

®^•799.356-1SSP/SC,ncturcldeMorou/RSresidentee
domiciliadonoRuaVidaiRarriosn"i99,bairroSchramm,emSão
BentodoSui/SC,Cep89.300-000e.

2.GEANERIBEIRODELIMARiTZMANN,brasileira,comerciante,ncturoíde
MonteCasíelo/SC,casadaemregimedecomunhãoparcialde
bens,nascidoem24/11/1970,inscritanoCPFsobon°820.915.289/00,
eRG/CI2.772.525-1SSP/SC,residenteedomiciliadonaRuaVidal
Ramosn°.56.bairroSchramm©mSãoBonlodoSul/SC•CEP89290-
000,

3.CHARLESGILSONRITZMANN,brasileiro,comerciante,naturaldePorto
Uniao/SC,nascidoem30/11/1970,cosodoemregimedecomunhão
parcialdebens,inscritonoCPFsobon°604.033.149-68eRG/C!18/R
1.795.870SSP/SC,residenteedomiciliadonaRuaVidaiRemos'i"56,
bairroSchrammemSãoBentodoSu!/SC-CEP89.290-000

Únicossócioscomponentesdasociedadelimitada"PAPELARIASÃOBENTO
LTDAME".,comsedenoRuaCruzeiron°386,bairroCruzeiroemSãobenío
doSul,SantoCatarina,CEP89.290-000,CNPJ07.634.816/0001-16eseu
contratodevidamenteregistradonoJuntoComercialdoEstadodeSanta
Catarinasobonumero42203681945em14/10/2005,resolvemdecomum
acordo,alteraroseucontratosocialprimitivo,conformesegue;

1°)OcapitalsocialqueeradeRí40.000,00(QuarentaMi!Reais),possaa
serdeR$125.000,00.(CentoeVinteeCincoMilReois)representadopor
125.000(CentoeVinteeCincoMil)quotasdecapital,novalornominal
deR$1,00(UmReal]codoumo,cujooumentoétotalmentesulnscritoe
iníegralizodo,nesteato,emmoedacorrentenacional,pelossócios.Em
decorrênciadoaumentodecapital,ocapitalsocialficodistribuídoentre
ossócioscomosesegue:

SóciosQtdedequotasValortotal
JOÃOFRANCISCOCANDATFN...41.667R$41.667,00
CHARLESGILSONRITZMANN41.667R$41.667,00
GEANER.DELIMARITZMANN41.ÓÓÓR$41.606,00

TOTAL125.000R$125.000,00

de

%

CONFERECOMOR!G!NAL

Data;

.-j



rv.osi

PLÃ.n

2®) O objetn da sociedade posso o ser comércio oiocodisfo e varejista
de motenol de esc'iló'-io, móveis, produtos aiimenlicios. produtos de
limpeza, artigos e moleriol esportivo, meteria! cie informática, e recarga de
cartuchos paro impressoto.

As demais cláusulas, artigos o parágrafos do contrato social primitivo
permanecem inalterados e em pleno vigor,

Epor estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento em
3 (três) vias, de igual teor.

São Bento do Sul/SC, 12 de Agosto de 2008.

SÓCIOS:

/i—
JOÃO FRANCISCO CANDATEN

EAN~Ê RIBEIRO DE LIMA RITZMANN

) •

ARktS Gi ^'^'«rpiTTMANN

ESTADODE ÜAfJTA CATARINA ""
f^rc,iTi;o r;M oi.'09,'23oa ,sob 9UüfU37iví-

08/237176-8, DE 20/03/2008
s;n>prc.-5a:42 2 03C8194 h í /2l ' .

- • . • .Xx4JíLiAfr^-
MÜVIUI.IE ÜLINGER RI/ILIPPI

SfCRET,\RlA GERAI.

66

Q- qq^jfERE com GRlGiNAL

Data,Jl/_QÍ/J^



2oALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA
PAPEURIA SAO bento LTDA ME

r|viP.l' n? ri34.816/0001-1.6

"SHSISSf
Ramcs n" 199, bairro Scliramm, em São en o Caslelo/SC, casada em regime de
. = pmciRn nR LIMA RlTZMMm, tírasHira' coniercianle, na ura] d. ^ j,g,ci 2,772,525-1

™3:„f ? .ríral em S^» eemo do SddSC -CEP
SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Vidal Ramos n oo,

únicos sócios componon.es da sooiodade limi.adaSo „• 300, bXo crozoiro em São Bento do SuI S^ =So Oe®i 0.,.Hno sob on» 422036B1345 001
;^^Si2S'":srm:e"c™rS::S »sou con.,a.o socai pdmi.ivo, con.o.mo sepuo:
ASociodado tora oomo objolo o ramo do '
comércio varejistas de jornais erevistas, ' gg^gs de materiais de construção em geral; comercio
de bicicletas etriciclos, peças eacessórios c™ Iinformática;^omércio varejista, de ™
vareiistas especializado em equipamentos e ^^^^rcio varejista de móveis ;comercio varejista de
mesa ebanho; comércio varejista de ® ^ higiene pessoal; comércio varejista de artiç do

lS::^sSSsõ=JSSo,oUcnospor=improssora,
Asdemorscióusu,as,adiposoporópro,osdooon,ro>osoc,aiprin,,,i.opormaneceminoiierodosoen,ponos,^^

„,„.c de SdP Bon.0 do Sui -SoPia Caiaripa, paia oozoroicio oopumprimen.o dos drrer.os obnpa,
f:rt:ctt™ lutos econlraSj^dtÔrpS^^^^^ - 3,.rós, vias, do igua, ioor epara pu
vaina na meidor iornna do se„sc, 08 do nrarço de 2010Í

Daí3-

SÓCIOS: "

Joãcvnrancisco Candaten

Charles Gilson Ritzrnann

<n'Vu
eanede Lima Ritzmanr

lUNTA COMERCIAU DO
S;™S5S,oEÍiií®;o

0368194 5

tio

r saNTÃ CAIAkiNAi?,05/2"d1dSoA-:3010133»2Sa

IEmpresai 42^ _2
n;i^NlQUeÕÚNG£RPHIl.iPPI

secretaria ger^
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REPÚBLICA FEOERAmA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL

FELIPE URIEL FELIPETTG MALTA

TABELIÃO

CNPJ-83.5S2.281/0001-12

Rua ViscondoOoTaunay, 119
Cnntro - CEP -89280-172
Fone/Fa». (47)303-1-1134

Livro : OlSg-vv"
Folha; 16^ JjSí?

n*

PROCURAt;.AO BASTANTE QUE FAZ PAPCL^f^lA 5
BENTO LTDA ME '-a"

S-A-l-B-A-M, quantos este público instrumentb-^-J.e,
procuração, virem que aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e dez
(14/04/2010) , nesta cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, no Tabelionato
de Notas, perante mim, Tabelião, compareceu como outorgante PAPELARIA SAO BENTO
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o número
07.634.816/0001-16, com sede na rua Cruzeiro n"^ 386, bairro Cruzeiro, na cidade de São
Bento do Sul, Estado de Santa Catarina: Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina - JUCESC, NIRE n° 42 2 0368194-5, expedida em 05 de abril de
2010; neste ato representada pela sócia GEANE RIBEIRO DE LIMA RITZMANN, brasileira,
casada, comerciante portadora da cédula de identidade n" 2 772.525-1-SESP/SC. e
inscrita no CPF/MF sob n.° B20.915.289-00 residente e domiciliada na rua Vidal Ramos 56,

bairro Schramm, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. A'identidade e
capacidade da{s) parte(s) para a prática deste ato foi reconhecida por mim, Tabelião,
mediante apresentação da documentação acima descdta. do que dou fé Pela outorgante.
por sua representante legal, rne foi dito que poi este público instrumento nomeia e constitui

seus bastantes procuradores:- JOÃO FRANCISCO CANDATEN, brasileiro, solteiro, maior,
consultor, portador da cédula de identidade n° 4.799.356-1-SESP/SC, e inscrito no
CPF/MF sob n.° 253.250.869-87, residente e domiciliado na rua Vidal Ramos 199, bairro
Schramm, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina e/oú CHARLES
GILSON RITZMANN, brasileiro, casado, comprador portador da cédula de identidade n°
18/R 1.795.870-SSP/SC,, e inscrito no CPF/MF sob n.° 604.033.149-68, residente e
domiciliado na rua Vidal Ramos 56, bairro Schramm, na cidade de São Bento do Sul,
Estado de Santa Catarina; a quem confere amplos e especiais poderes para cada um,
isoladamente, administrar a sua empresa e tratar de todos os negócios concernentes à
mesma: podendo pagar e receber contas: comprar e vender mercadorias do seu comércio,
pecas , maquinários e outros; representar a outorgante perante Repartições Públicas

g^ljFederais, Estaduais, Municipais e Autarquias, e onde preciso for; cobrar e receber,
íamigável ou judicialmente de seus devedores, tudo quanto lhe for devida por qualquer título,
^Dassar recibos e dar quitações: levar titulos à protestos, dar e assinar anuências para baixa
ide protestos; formular propostas, ofertas, lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes à licitação, em nome da Outorgante; requerer, alegar e assinar o que convier,
stransigir, desistir, recorrer, apresentar provas, prestar declarações, juntar e retirar
jdocumentos, cumprir exigências; retirar do Correio registrados, vales postais, encomendas e
^mercadorias; contratar e despedir empregados, assinar guias, livros e papéis fiscais; liquidar
Iquaisquer questões trabalhistas; representá-la em Juízo, com os poderes da cláusula "
jad-judicia "; requerer falências de seus devedores, conceder ou embargar acordatas, votar,
ser votado, fazer declarações e cessões de seus créditos, transigir, desistir, firmar
compromissos, constituir advogados e substabelecer esta aos mesmos para os casos

Judiciais, e tudo o mais que for permitido por lei para o bom e fiel desempenho do presente
•^ndato, confere ainda, amplos, gerais e ilimitados poderes para representar a
oiígirgante junto aos BANCOS e COOPERATIVAS DE CRÉDITOS, podendo abrir contas
de líepósito; emitir, endossar, avalizar, cancelar e baixar cheques; sustar/contra-ordenar
chefes; retirar cheques devolvidos: autorizar cobrança: receber, passar recibo e dar
quitado; solicitar saldos e extratos bancários; requisitar lalonáríos de cheques; autorizar
débitêÃ em conta relativo a operações; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta
corre§1e com cartão eletrônico; efetuar resgates/aolicações financeiras: efetuar saques -
cont^corrente; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio

õ eletfgnico; efetuar transferências por meio eletrônico; caucionar titulos; efetuar acordos;
err^r duplicatas; endossar duplicatas; avalizar duplicatas; descontar duplicatas; assinar
pj^posta de empréstimo/financiamento; assinar contrato d crédito; utilizar

•OCV:i,l/6ijrOEr."IIIOO PO" processamento ELÍIPCMCO. OuAlOLJf» emendas ou»AS.JN«.< sem OESALlTrsToAO considerados COMOINOlCmS OC AOULTCFIAeÒESDMTENTAlVAOe F«Al,.-;e-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL

FELIPE URIEL FELÍPETTO MALTA

TABELIÃO

creaito apeno na lorrhã è óõnaiyues pdOlUéidLüs. elUIllí llül^ piuílllssüily, üíiUüis9di lium
promissória; avalizar nota promissória e tudo o mais que for permitido por lei para o bom e
fiel desempenho do presente mandato. Assim, o disse, do que dou fé, e me pediu lhe fiz
este instrumento, o qual depois de lido e achado conforme, aceita. Declara, finalmente que
aceita a presente procuração pelo que nela contém, por estar de Inteiro acordo com
seus expressos termos, assumindo Integral responsabilidade civil e criminal pelo
conteúdo aqui exposto. Pediram que Ihe(s) lavrasse esta procuração, que lhes sendo lida.
acharam conforme, e foi aceita em tudo por aquelas que, reciprocamente, outorgaram e
assinam. Ficam dispensadas as testemunhas, tendo em vista a apresentação dos
documentos pessoais de identificação das partes, conforme preceitua o artigo 884 do
Código de Normas da Corregedoria Gerai da Justiça de Santa Catarina, Eu, FELIPE URIEL
FELÍPETTO MALTA, TABELIÃO, a fiz lavrar, conferi, subscrevi e dou fé. (a) GEANE
RIBEIRO DE LIMA RITZMANN (Cota). Nada Mais. Trasladada na mesma data. Eu, FELIPE
URIEL FELÍPETTO MALTA, TABELIÃO, a fiz trasladar, subscrevi, dou fé e assino em
público e raso. Emolumentos: R$ 31,95 - Selo: R$ 1,00 - Total: R$ 32 95. Seio
BTU01274, ..7, -

São Bento do Sul, W/de abril de 2010.

Em Test.

FELIPE

da verdade

lEL FELIPETT

Fehpetto
TABELfA

CieOUA-CItUM
OOirtAfrO

ACATAirNA

BTU 01

-municipal de ír//7gy

CCMFERE COM ORIGINAL

Dat3._J,3/ 0,3/

9

CNPJ-83.552.281/0001-12
Rua Visconde de Taunay, 119

Centro - CEP - 89280-172
(47) 9604-1134

Livro ; 0195

Folha: 167

iílS. n'

•DLAttiSiCNrotfMlIOOPOK P«0CgSSAMEF4rô ELEfRONiCO ÔUALOyÇB gMEMOAS OuPASUPAS
CC*A<> l»JOlC»ô« DÇ AOULTEítAÇOsS OüTEWTATtVA 06 FRAUDE*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ANEXO

PROCESSO LICITATORIO N.° 11/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.® 07/2015

• '• FUS. n'

DECLARAMOS sob as penas da lei (art. 299 CP) para fins de
participação no procedimento iicitatório - PREGÃO PRESENCIAL n.°
07/2015 que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários
ò habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida
no item 06 do editai convocatório (artigo 4°
10.520/02), ciente da obrigatoriedade de declarar

posteriores.

inciso 7°, da Lei n°

ocorrências

São Bento do Sul, 19 de Março de 2015.

PAPELARIA BENTO LTDA EPP

João Francisco Candoten
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GRÁfíCA I SDITORA

Senir bem ao diente é o nosso melhorpapel"

CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 11/2015

PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2015

/

A empresa GRÁFICA E EDITORA KAYGANGUE LIDA, inscrita no CNPJ

n°. 75,624.932/0001-04, sediada na Av. Coronel José Osório, 673, Centro, Palmas/PR,

neste ato representada pelo Sr. Orlei Roncaglio, portador da Cédula de Identidade n.°

2.029.597-0 e CPF sob n." 427.082.309-72, detentor de amplos poderes para nomeação

de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os a Abel

Kaczoroski, portador da Cédula de Identidade n." 2,737.087 e CPF sob n," 578.268.039-

34 com o fim especifico de representar o outorgante perante o Município de Irineópolis

- SC, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n." 07/2015, na

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, podendo assim retirar editais, propor seu

credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar

atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar

compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel

cumprimento do presente mandato.

1/5624932/0007-041

eRARCA E EDITORA
KAYQANGUE LTDA.

A*.C4t.J«éOiéf(»,#73.C»ntr«
1J55S5-ÍW • PalBui Pmai |

m

Palmas, 13 de Março de 2015. /

riei Rutfca

Abel Kaczoroski

Av.Cel, José Osório, 673 Telefax; [46] 3263.8777 Palmas PR CEP 85555-000
www.kaygangue.com.br | grafica®kaygangue,com,br
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GKAFICA I EDITORA

~Servirbem ao dienle é o nosso melhor papel"

DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N^ 11/2015

PREGÃO PRESENCIAL N ". 07/2015

/
A empresa GRÁFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA, inscrita no CNPJ

n°. 75.624.932/0001-04, sediada na Av. Coronel José Osório, 673, Centro, Palmas/PR,

declara sob as penas da lei (art. 299 CP) para fins de participação no procedimento

licitatório - PREGÃO PRESENCIAL para registro de preços n." 07/2015, que esta

empresa atende plenamente os requisitos necessáiios à habilitação, possuindo toda a

documentação comprobatória exigida no item 06 do edital convocatório (artigo 4°,

inciso 7°, da Lei n". 10.520/02), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores..

^5624932/0001-0^

GRARCAEEDtTORA
KAYGANGUE LTDA.

Av.C«I.JeséOsóri9.l73-Csntro

I 85B55'()80 • Palmas • Parani |

Palmas, 13 de Março de 2015.

Av. Cel. José Osório, 673 Telefax: [46] 3263.8777 Palmas PR CEP 85555-000
vvww.kaygangue.com.br [ grafica@kaygangue.com.br



GRÁFICA EEDITORA KAYGANGUE LTDA.

CNP.I/MFN''75.624.932/O001-0í( '
NIRE: 41200278049

10"ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

-y.

ORLEI RONCAGLIO, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na
Rua Carlos Seixas Saldanha, 565 - Bloco 4 - Apto 21 - Centro, em Palmas. Estado do

portador da Cédula de identidade n» 2,029.597/PR emitida pela
. . ° "27.082.309-72; VINÍCIUS RONCAGLIO. brasileiro

nascido em 15 de março de 198S, estudante, CPF
n 045.813.059-18, portador da Cédula de Identidade n" 8,533.656-8 SSP/PR residente e
domiciliado a Rua Bispo Dom Carlos, 213, Apto 302 - Centro, em Palmas. Estado do
Parana Cep^ 85.555-000; CENÍRA DE FATIMA VIEIRA, brasileira, divorciada, empresária
residente e domiciliada na Rua Bispo Dom Carlos, 213, Apto 302 - Centro, em Palmas
Estado do Paraná, Cep. 85.555-000, portadora da Cédula de Identidade n" 3678 761-9/PR

° 524.857.739-04; Únicos sócios da
® KAYGANGUE LTDA, sede e foro jurídico na Rua Cel. José Osório,
clh ; ^5555.000, registrada na Junta Comercial do Paraná,sob o NIRE 41200278049 em 12.06.1981, 1° alteração sob n" 357226 em 20 08 1986 2®
alteração sob n° 375220 em 10.06.1987, 3® n° 580538 em 29.06.1994, 4® alteração sob n®

s^sração sob n® 20020190492 em 29.01.2002, 6® alteração sob
n 20050169122 em 25.01.2005, 7® alteração sob n" 20062769189 em 07 08 2006 8
fl lAraz-oci cniA n" onnVTT-rCA ro ^r'alteração sob n® 20073775452 em I5/IO/20Ò7' 9®
02/02/2012,"resolvem assim, alterar o contrato social;

alteração sob n® 20120620170 em

r. • ^ .u PRIMEIRA: OCapital Social que era de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil
of J quotas de 200.000 (Duzentas Mil) quotas de capita! no valor nominal de
5 totalmente subscrito e integralizado, devido a redução feita conformeartigo 1082 e 1083 cc/2002, onde a sócia Cenira de Fátima Vieira declara haver recebido do

SÓCIO Orlei Roncaglio os bens e imóveis descritos como segue: matricula 7.989, uma área
kL situada no quadro urbano desta cidade, lote n° 103 da quadra n® 58 medindo440m , onde faz frente com a Av. Coronel José Osório. Eo conjunto comercial U1 parte
do Condomínio Comercial Kaygangue com frente para a Av, Coronel José Osório, com área
privativa no sub-solo de 38,50 m®, área privativa no pavimento de 519,84 m®. área comum
de 10,10 m perfazendo a área total de 508,52 m®, e a fração ideai de solo com 438,05952

® 20,113% da área total do terreno cadastrado sob n®01.01.058.0187.001, conforme Formal de Partilha, extraído dos Autos n® 4.888/2010
Registrado na 3® Vara da Famíiia do Foro Centrai da Comarca de Curitiba-Pr, no dia Vinte e
Ia^a i Dezembro de 2010, o qual transitou em julgado em Vinte e Três de Dezembro de2010. Sendo assim o capital social passa a ser R$ 185.975,00 (Cento e Oitenta e Cinco
Novecentos e Setenta e Cinco Mil Reais), em moeda corrente nacional, cujo o novo capita!
social ficara distribuído entre os sócios. E neste ato CENIRA DE FÁTIMA VIEIRA deixa de
fazer parte do quadro societário.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social da sociedade, que é de R$ 185 975 00
® Novecentos e Setenta e Cinco Mil Reais), representado por185.975 (Cento e Oitenta e Cinco Novecentos e Setenta e Cinco Mil) quotas, no valor

nominai de R$ 1,00 (Um Real),cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda
corrente nacional, após a cessão e transferência de quotas, e da retirada do sódoAFica
aislribuído entre os sócios como se segue:
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GRÁFICA EEDITORA KAYGANGUE LIDA.

CNP,T/MF N" 75.624.932/0001-0'!
NIRE: 41200278049

10»ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Quotista Quotas Valor em R$ Percentual

Orlei Roncagüo 180.775 180.775,00 97,20®/o
Vinícius Roncaguo

5,200 5.200,00 2.80®/o
Total 185.975 185.975,00 10Q.0Ü®A

Parágrafo Único. Aresponsabilidade dos sócios é restrita ao vaior de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaçao do capitai social, na forma
do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seutitular o direito
a um voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA TERCEIRA: A vista da modificação ora ajustada, os sócios
resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem
efeito, a partir desta data, as cláusula e condições contidas no contrato primitivo que
adequado ás disposições da referida Lei n" 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário'
passa a ter a seguinte redação:

brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na'
Rua Carlos Seixas Saldanha, 565, Bloco 4, Apto 21 - Centro, em Palmas, Estado do Paraná
Cep, 85.555-000, portador da Cédula de identidade n" 2,029.597/PR emitida pela SSP/PR a
inscrito no CPF sob o n° 427.082.309-72; VINÍCIUS RONCAGLIO, brasileiro, natural de
Ampere - PR, solteiro, maior, nascido em 15 de março de 1989, estudante, CPF n°
045.813,059-18, portador da Cédula de identidade n° 3,533.656-8 SSP/PR residente e
domiciliado a Rua Bispo Dom Carlos, 213, Apto 302 - Centro, em Palmas, Estado do
Parana, Cep. 85.555-000; Únicos sócios da GRÁFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA
sede e foro jurídico na Rua Cei. José Osório, 673 - CENTRO - Palmas - PR, CEP
85555.000, registrada na Junta Comerciai do Paraná, sob o Nire 41200278049 em
12.06.1981, 1» alteração sob n<= 357226 em 20.08.1986, 2» alteração sob n' 373220 em
10.06.1_987, 3» n® 680538 em 29.06.1994, 4» alteração sob n° 2111449 em 02.12.1996 5°
alteração sob n° 20020190492 em 29.01,2002, 6» alteração sob n® 20050169122 em
25.01.2005, 7® alteração sob n° 20062769189 em 07.08.2006, B® alteração sob n®
20073775452 em 15/10/2007, 9» alteração sob n® 20120620170 em 02/02/2012, deliberam
de pleno e comum acordo ajustarem a presente CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL, nos
termos da Lei n® 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

DA DENOMINAÇÃO. DA SEDE. DO OBJETO SOCIAL EDA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA 1® - GRÁFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA., é uma sociedade
empresária limitada, que se rege pelas disposições do presente contrato sociai, cujas
atividades vem sendo desenvolvidas desde 12 junho de 1931, tendo seus atos
constitutivos sido arquivados sob o n® 412.0C2.780.49 na JUCEPAR.

CLAUSULA 2® • Aempresa tem sede e foro nn município de Palmas, Estado do Parar
Avenida Coronel José Osório, 673 - Centro - CEP 85555.000.
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GRÁFICA EEDITORA KAYGANGUE LTDA.

CNPJ/MF N° 75.624.932/0001-0'l
NIKE: 41200278049 " "

10' ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

§ 1® - Aempresa poderá participar em outras sociedades ou negócios
de interesse sodai, podendo para isso praticar todos os atos e realizar todas as operações
que se identifiquem com o seu objetosocial.

CLAUSULA 3® - A sociedade tem por objeto: a Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e outros produtos gráficos. 5829-8/00; Impressão de Material de
Segurança 1812-1/00; Fabricação de formulários contínuos, 1741-9/01; Fabricação de
produtos de papel, cartolina, papel cailão e papelão ondulado para uso comercial e de
escntorio, exceto formulário contínuo. 1741-9/02.

CLAUSULA 4® -Asociedade tem a duração por prazo indeterminado.

CLAIJSULA 5® - O ano comercial coincidirá com o ano civil, ao final em 31 de dezembro
sara levantado o Balanço Geral do Resultado, permanecendo este na conta de lucros e ou
prejuízos acumulados, até que lhe sejadado destinação,

§ •Os sócios decidirão sobre as depreciações e provisões que devam ser
feitas a cada ano e sobre o destino dos resultados verificados em cada balanço. Poderão
ser levantados balancetes e/ou balanços Intermediários, em períodos menores que ode 12
(doze) meses, inclusive para a distribuição antecipada de lucros parciais, que se não forem
confirmados no encerramento do exercício, deverão serrepostos peios sócios, se ofato vier
a prejudicar o capital social.

§ 2° : Se decidido pela distribuição do lucro entre os sócios, será feita na
exata proporção do capital social que cada um tiver efetivamente integralizado.

§ 3® : Se^apurados prejuízos, serão compensados com reservas e/ou lucros
em suspenso ou poderão ser mantidos em conta contábil para efeitos de compensações
corn reservas e lucros futuros, se outra decisão não for tomada pelos sócios. Os prejuízos
serão suportados pelos quotistas na proporção do capitai social subscrito por cada um
embora não integralizado,

CLAUSULA 6® - Para qualquer ação fundada no presente contraio, fica eleito o foro da
Comarca de Palmas-PR.

SOCIAL, DAS QUOTAS, DAS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E DAS
RESPONSABILIDADES

CLAUSULA 7" - O capitai social é de R$ R$ 185.975,00 (Cento e Oitenta e Cinco
Novecentos e Setenta e Cinco Mil Reais) totalmente Integralizado, dividido em 185 975

Novecentos e Setentae Cinco Mil) quotas, com valor nominal de
RS 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os quotistas:

Quotista Quotas Valor em R$ Percentual

Orlei roncaglio 180.775 180.775 nn 97,20%
Vinícius Roncaglio

6,200 5.200.00 2,80%

Total 185.975 185.975,00 100,00%.
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GRÁFICA EEDITORA KAYGANGUE LTDA.

CNPJ/MFN" 75.624.932/0001-04 - : "
NIRE: 41200278049

10® ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Primeiro; a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela inlegralização do caoital soda!
conforme arl.1,052, da LeI10.406/02.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Oaumento do capital social, será lançado na conta lucro
De Exercícios anteriores, pordeliberação dos sócios.

cláusula 8' - o capital social poderá ser aumentado ou diminuído, com a
correspondente alteração do contrato social, se assim deliberarem os sócios que
representem no mínimo 75% do capital social. -

. § Decidido pelo aumento do capital social, terão os sócios o direito depreferência na sua participação, proporcionalmente àsquotas possuídas e já integralizadas
comunicando cada sócio à empresa, por escrito, a sua decisão, dentro do prazo de dez dias
da sua ciência sobre esta deliberação. Decorrido oprazo de preferência de dez dias, osócio
que, pelo seu silêncio ou por escrito não se Interessar em aumentar a sua participação
social, (era as suasquotas ofertadas pela empresa aos demais sócios.

Na segunda oferta, se algum sócio não se interessar em exercer a sua preferência das
quotas na primeira oferta não adquiridas, contados dez dias da nova comunicação enviada
pela empresa, terceira e última oferta será feita por mais dez dias, para que se Integralize
totalmente o capital, mantida sempre, em todas ocasiões, a preferência dos sócios
proporclonalmeníe as suas participações no capital social.

§ 2°: Decidido pela diminuição do capitai sociai, está será realizada
proporcionalmente às quotas possuídas pelos sócios, restituindo-se os valores nominais das
quotas, se possível, ou o valor da quota que for apurado em relação ao patrimônio
liquido em balanço gerai levantado especialmente para tanto. Se algum sócio não tiver
integraiizado totalmente as suas quolas, desta parta nenfium vaior proporcional receberá,
alem de reter-se montante da parte a ser devolvida, até completar o valor das quotas
porventura não integralizadas.

CLAIJSULA 9® -As quotas de capitai são indivisíveis e asua transferência somente poderá
.ser efetuada rnediante autorização expressa desta sociedade, de acordo com as condições
previstas neste contrato. As quolas por acaso adquiridas por esta empresa e que ficarem
em tesouraria, poderão ser redistribuídas aos demais sócios, mantendo-se a preferência dos
socios, proporcionalmente às suas participações nocapital social,

CLAUSULA 10® - Em caso de venda das quotas por parte de um dos sócios, este deverá
óar ciência através de carta dirigida à diretoria, que se encarregará decientificar a todos os
SÓCIOS, com um prazo da 6 (seis) meses.

. § 1° - Não havendo interesse de compra das quotas por parte dosdemais membros da sociedade, a direloiia pode optar pela incorporação de seu vaior às
quotas remanescentes.

§ 2® - Servirá para base de cálculo da transação o vaior nominal das
quolas, acrescidos dos lucros e reservas constantes no Balanço Geral encerradoM
período imediatamente anterior. ' '
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GRÁFICA EEDITORA KAYGANGUE LTDA.

CNP.T/MF N" 75.624.932/OOOl-O í :
NIRE: 41200278049 . ;

10" ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
jò/

CLAUSULA 11" - Quando do falecimento de um dos
sociedade com os herdeiros do de cujus.

sócios, prosseguirá a

CLAUSULA 12" - Os sócios em atividade farão jus a pró-iabore, observado para fixação
deste, e de todos os direitos legais e ou constituídos por este instrumento.

CLAUSULA 13" - Fica estabelecido que a sociedade poderá ser administrada por pessoas
que _nao façam parte do quadro societário da empresa e que sua nomeação, bem como sua
destituição, será formalizada e efetivada através de alteração contratual assinada por todos
os socios, devidamente arquivada na junta Comercial do Estado, ficando dispensada a
realizaçãode reuniões especifcas para tai fim.

DA ADMINISTRAÇÃO E DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIgPADg

CLAUSULA 14" - A administração será composta pelo Sr. ORLEI RONCAGLiO sócio
isentos de prestar caução, sendoadministrador geral.

§ único - Fica nomeado para a ocupação do cargo o senhor:

Administração da Sociedade Isoladamente: SR. ORLEI RONCAGLIO.

CLAUSULA 15" - Compete aos membros da administração isoladamente o uso da
denomjnação social; representar a companhia em juízo ou fora dele; dar e receber
quitações; frmar compromissos, desistir e transigir em nome da sociedade; nomear,
adrnitir, demitir assistentes, empregados, agentes e representantes, fixando-lhes os
sajarios, cornissões e demais condições remuneratórias; nomear procuradores 'ad negotia'
e ad judicia, especificando no respectivo instrumento os atos e operações que poderão
praticar, contrair empréstimos junto as instituições financeiras, podendo para tanto
hipotecar, alienar bens móveis e imóveis, constituir penhor de qualquer natureza,
caucionar títulos ou direitos creditórios, dar bens móveis em alienação fiduciária em
garantia e praticar tudo mais o que necessário for; abrir e movimentar contas bancárias
emitindo e endossando cheques; convocar a Assembléia Gerai Extraordinária.

§ 1° - É vedado aos administradores assumir responsabilidades em
fianças, avais, endossos e bem assim, em qualquer título, ato ou documento de favor, de
mteresse particular ou de terceiros com o emprego da denominação social, sendo tais
documentos nulos de direito em relação à sociedade, assumindo o diretor individualmente
a responsabilidade pelo ato ilícito.

§ 2° - Quando da contratação de empréstimos junto a instituições
financeiras, é de responsabilidade da administração conceder o aval, sendo que se faz
necessário oaval conjunto apenas se a instituição assim odesejar.

§ 2® - Quaisquer responsabilidades assumidas por aquisições, ou por
empréstimos, ou por alienações de bens móveis ou imóveis da sociedade ou por
obrigações que vinculem aempresa em mais de 50% (cinqüenta por cento) do capital social
desta sociedade, deverá ter a assinatura de dois Diretores, sob pena de ser consideraáà a
operaçãocomo inválida, para todos os efeitos legais.
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GRÁFICA EEDITORA KAYGANGUE LIDA. '

CNP.T/MF N" 75.624.932/0001-04 . .
NIRE: 41200278049 , ! , ,

10^ ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

a<Jniinistradores, sempre em conjunto ou isoladamente,
Samm coletivos, empregados ou não, com poderes para
Suíentn ri7 r?=n espedficando nomstrumento de mandato, seja particular ou público, os atos e as operações oue os

leniaH^rr, » 't ^ ^os administradopes, também, sempre em conjunto ou
nnÍHmTri 3®'®"'®® <^s\egaáos não pertencentes aoquadro societário para praticarem atos de gerência pertinentes ao objeto social da empresa
epecificando no instrumento da mandato, seja particular ou público, os atos eas opTrS
como oprazo de vigência, desde que autorizados por dois terços (67%) do caoltal social sa

Sií'SSr*' ™ saclC3,Uan.^ ocap£'sS'„£
DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS E DAS REUNIQF.S DFSr^nins

*1^® POPipetência da Assembléia Geral Ordinária, deliberar sobre o
aíaTniS H I financeiros a ele relacionados, bem como sobre
diríaíia ®alterações de capital eou contraio social propostas pela

§ 1°: Não sendo o número de sócios superior a 10 (dez), todas as decisões
fomai<, am ^it ^^"Perações por escrito dos sócios. Somente serão feitas reuniões
íoSorrif '®' '-®' 10-406/02) ou previstas neste
Tní adv?oadn >^§0 ^ócia constante deste instrumento
iPaSafn i convocação para deliberação em reunião ou assembléia(raragrato 1 do art, 1.074 da Lei. 10.406/02).

I t serão feitas através de cartas protocoladas, sempre quepos ível^, emitidas em duas vias, ficando uma com os sócios convocados e a outra
arqu^ada na empresa, sendo as demais através do correio, por carta registrada. Estão
Íh®" ,! -f P'̂ . '̂sPuer convocações quando todos os sócios comparecerem ou se
S ÍSn A®®! ^°i®®®'' ® ® do dia do assunto aser tratado,ou quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria oobjetivo da
convocação (artigos 1,072, 1.078 e 1.152, todos da Lei 10.406/02).

- f ^®''®® convocados os sócios para deliberarem pelo menos uma vez por
rnmàr segLiintes ao término do exercício social, tendo como objetivo ode

• dos administradores, deliberar sobre o balanço pairimonia! e o de
S f ®®®"0'T"®®'designar administradores, se for ocaso, e tratar de outros assuntosconstantes da ordem do dia (art. 1,078 da Lei 10.406/02).

tomadas de conformidade com este contrato vinculam a

contrato de OMA tnd? assentes s dissidentes. Mantida a validade do contido nestecontrato de que todas e quaisquer decisões e deliberações sempre serão tomadas pa
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GRÁFICA EEDITORA KAYGANGUE LTDA.

CNPJ/MF N°75.(524.932/0001-01
NIRE: 41200278049

10^ ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SSÍsSal'''''' sócios, ou seja, que representem no mínimo de'75% do
Dependerão de "quorum" mínimo para a deliberação dos sócios as matérias esoeciais

SSof Artigos 1.010, 1,061, 1063, lOTri 1076 2^11,
1. Mais de 75% dos votos que representem ocapitai social quando:

1.1,

1.2,

1.3,

1.4,

1.5,

1.6,

1.7,

do julgamento eda aprovação ou não das contas da administração de sócios.
0 nâo sóciosj
da designação dos administradores sócios, quando feita em ato separado do
conirato social;
da destituição de Diretor, sócio da empresa, aqui utilizando a opção de
acordo com o Parágrafo 1°doart,1.063 da Lei 10406/02'
da destituição de Administrador e/ou Gerente Delegado não sócios'
da remuneração dos Diretores, Administradores e/ou Gerentes Delegados
soclos e nao socios; ^
da nomeação e destituição dos liquidantes e ojulgamento de suas contas-
00 pedido de concordata.

2, No mínimo 75% dos votos que representem ocapital social quando:
2.1.

2.2.
houver modificação do contrato social;
houver a incorporação, a fusão, adissolução da sociedade eacessação do
estado de liquidação. *

representativas do capital social, para adesignação de administrador não socio, quando ocapitai estiver integralizado, e100%
no caso de ocapital social não estar inteiramente integralizado.

deliberações infringentes do contrato ou da lei tomam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente as aprovaram (art.1.080 da Lei 10.406/02),
CLAUSULA 20» -Asociedade decide não instalar um Conselho Fiscal,

a empresa adquirir parte das suas próprias quotas, mantendo-asem tesouraria, Se adquiridas as quotas peía empresa, poderá ofertá-las aos sócios

ías"^a?erSr" apreferência proporcional ás quotas integralizadas, ou aliená-las a terceiros ou mesmo diminuir oseu valor do capitai social.

aHminicfrars,-. ^ desinteresse da sociedade em adquirir suas próprias quotas a
Sm Taífa por escrito,corn carta protocolada ou enviada pelo correio, registrada e estes terão direito de

SSSEmS ofertadas, propordonaimeníe às quotas integralizadas
correio reaS aS nTn ^ protocolada ou pelo
XStS S recebimento da notificação da

HaHoc no! § 2° : No silêncio dos quotistas avisados e vencidos os 05 (cinco) dias
nQ? f.srta nr^r I entendido como desistência e/ou desinteresse, serão avisadospor carta protocolada ou pelo correio, registrada, os quotistas restantes, sobre interesse '
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GRÁFICA EEDITORA KAYGANGUE LTDA.

CNPJ/MF N" 75.624.932/0001-04
NIRE: 41200278049

10= ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

da sodedadé. ' comunicação da administração

doa 60 íses^cr,t->\ todos os prazos acima referidos, chegando-se ao final

SS

10 406/02 gravidade, nos termos dc artigo 1,030 da Lei

Lei ía406/02) participações no capital social (art. 1.077 da

? resolução de salda do sócio da sociedade iniciando-se

cedências e/ou as transferências e as desistências de

™,as°T;en„t*,Te";%?„hurefe;r

:frrrieSLrí/„„T^i/rrs

WBEllONATo"
/ lbnig
'^utenticaçAc

cat

onaiscc
loicsi

JjaKUfrtnrío;

Autoríiãc

o n



GRÁFiCA EEDITORA KAYGANGUE LTDA.

CNPJ/MF N" 75.624..932/0001-0:j ^
NIRE: 41200278049

10® ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

:SSS::

SiílpeSBB

' -í" s

ajat
.. rvs.«• oi

•DApiSSOLUÇÃO EDA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADF

;SS=SE5:;~BS~
~S:;S;»-~=~^-S£SSS:.T±^£

„[„ § 2" . Seo evento de exclusão atingir sócio que delentia 75% íseípnfa p
"dedSrôitoS.'" ^-ooiedPd:;^is;í°
oitenta) dias. pluralidade de sócios será suprida antes de 180 (cento e
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GRÂFiCA EEDITORA KAYGANGUE LTDA.

CNP,I/MFN° 75.624.932/0003-0.1
NIRE: 41200278049

10® ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

niíSnH deliberações sobre asociedade serão tomadas entre os sócios,
' quotistas conforme os quoruns previstos neste contrato Nas

SrSciedSdfs^AnSim sdplefivamente, pela Lei
T 1' ®publicaçao do Balanço Patrimonial fica dispensadasempre que o numero de sócios for inferior a 10 (dez).

CLAUSULA 30" - Fica, desde já, eleito oforo da Comarca de Palmas, PR, para dirimir as
questões que poiventura surgirem em razão deste contrato social ou das relações entre os
socios, com renuncia expressa aqualquer outro, por mais privilegiado que seja ou Sha|

tmpresa GRAFICA ^DJTORA KAYGANGUE LTDA., em três vias de igual teor eJsfm^
que são assin^os p/jós^ocios, juntamente com duas testemunhas instrumentárialS^^ '

PALMAS, PR, 10 de fevereiro de 2

p fVJJ.

la<MorÈlra da Silva
RGn" 8. 49-9 SSP/PR

iteVn^^BonfimSiíueira
RG n" 1064945874 SSP/PR

i»u5 M. Ulcentetíac
Fi/nsJ íôi£í z:r
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ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELl

2" ATO DE ALTERAÇÃO

NIRE 42600004826

CNPJ/MF 00.748.569/0001 -.50

ROBSON CARDOSO, brasileiro, natural de Florianópolis/SC, casado .sob regime de

comunhão parcial de bens. empresário, residente e domiciliado à Rua Santos Saraiva, n" 238.

apto 706, Estreito. Florianópolis/SC. CEP: 88.070-100 portador da Cédula de Identidade n"

2.410.309 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o n". 710.996.389-68.

Titular da empresa ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

ElRELI com contrato devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

sob o n"' 42600004826 em 26.06.1995 e inscrita no CNPJ/MF n" 00.748.569/0001-30.

estabelecida à Rua Manoel de Oliveira Ramos, n" 205. loja 04 e sala 802. Estreito.

Florianópolis/SC. CEP: 88.075-120, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo

1033, da Lei 10.406/02, resolve:

r - A empresa altera seu objeto para:

47.51-2/01 - Comércio varejistade equipamentos e suprimentos de informática;

77.33-1/00 - Aluguel dc máquinas e equipamentos para escritórios;

82.19-9/01 - Fotocópias;

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática.

Por este instrumento consolida o Ato de Alteração da EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. a qual é regida pelas cláusulas c condições

seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a Sociedade Limitada (arl. 997, II.

CC/2002):

-AUTENTICAÇÃO 165284—
a"'^sçen(9 fotocópia, por

íprüdução litil oB^ocumenlo oriuinal q
fora apreaantada e ponfarie riou fé. ,
PlotlanópoUé. t^aiyarço de 2016

^r{>. test. da'Vetdade.

_i7i: ^
Emo!i.-inptQs: RS 2,?5 f selo: RS 1,55 ••Tola!;

:vi., • DVF«49»-07»i
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Da Denominação e Sede
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CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de ESCRIMATE

COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI e têm sede e domicilio à Rua

Manoel de Oliveira Ramos. n° 205. loja 04 e sala 802. Estreito. Fiorianópolis/SC, CEP; 88.075-

120 (Art. 997. íl. CC/2002).

Das Filiais e Outras Dependências

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá abrir filiais, .sucursais, agências, depósitos e

escritórios em qualquer parte do território nacional.

Do Obíetft

CLÁUSULA TERCEIRA: Aempresa tem por objeto:

47.51-2/01 - Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de infomiálica;

77.33-1/00-Aluguei de máquinas e equipamentos para escritórios;

82.19-9/01 - Fotocópias;

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática.

Do Inicio e Prazo de Duração

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 15.06.1995 e seu prazo de

duração c indeterminado.

Do Capital

CLÁUSULA QUINTA; O capital é de R$ RS 250.000.00 (duzentos e cinqüenta mil reais)

totalmente integralizado em moeda corrente nacional (art. 997. III c 1.055. CC/2002).

Da Responsabilidade do Titular

CLÁUSULA SEXTA: Aresponsabilidade do titular c restrita ao capital integralizado (art.1052.

CC).

Da Administração

• AUTENTICAÇÃO 196284
fotocópia, pOf

'r^prOauçâo fiai Sü-^apuinanto originai
fora aprssontada ejcotif^i B-dou fé. ^
Florianópol);

ÊiTi test.

16/le mardo da 20i5
da

2,75 +selo; RS í.ài •• Total; RS4,SEn olümetilqíTHS 2,:
^ g.ü.s. . -:í DVFj66Ca.VW3C
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CLÁUSULA SÉTIMA; Aadministração da empresa cabe ao seu titular ROBSON CARDOSO

com os poderes c atribuições de representação ativa e passiva da empresa, emJuizo ou fora dele.

podendo praticar todos os ato.s compreendidos no objeto, .sempre no interesse da einpre.sa.

autorizado o uso do nome empresarial (art. 997, VI. e 1,064. CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: No exercício do cargo dc administrador, o mesmo fica dispensado da

prestação dc caução.

CLÁUSULA NONA; Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas

funções, sendo-ihe facultado, no limite de seus poderes, constituir mandatários da empresa,

especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA DÉCIMA: O período de atuação dos mandatários para a prática dos atos e

operações determinadas no instrumento de procuração, nunca poderá exceder a um ano.

Do Pró-Ltíhore

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Otitular pode fixar uma retirada mensal a título de "pró-
lahore". observando as disposições rcguiarnentares pertinentes.

Do Desimpedimento e Legislação Aplicável

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Oadministrador declara sob as penas da lei, que não está

impedido de exercer a administração da empresa, 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 (artigo

].0!],§r, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O titular declara, sob as penas da Lei, que não participa
de nenhuma outra empresa desta modalidade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: O.s casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos
dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamcnte, pela Lei das Sociedades Anônimas,

iJICAÇAO 165284Éfolocópis, por sor
jmento o.-iginai
ri e dou fé.

;o de 2015
jâde. iS ^
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sem prejuízo das disposições supervcnicnies.

Do Exercício. Balaiic» e Contas

CLÁUSULA DÉCÍMA QUINTA: Ocxcrcicío. que coincidirá, com o ano civil, será •
Janeiro a 31 de Dezembro de cada ano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

inventário, do balanço patrimonial c do balanço dc resultado econômico, cabendo ao titular os

lucros ou perdas apurados (artigos 1.065. CC/2002).

Da Deliberação

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O titular poderá tomar quaisquer deliberações de interesse
da empresa, inclusive alterar o presente in.staimento (artigos 1.071. Ve 1.076. CC/2002).

Do Falecimento ou Incapacidade Superveniente

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Falecendo o titular, a empresa continuará sua.s atividadc.s

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

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Do Foro

CLÁUSULA DÉCIMA NONA; Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis/SC. com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. para resolução de dúvidas,

contestações ou casosomissos que por ventura surgirem.

e acertado, as.sina o presente instrumento em 05 (cinco) vias de

!e ao seu fiel cumprimento.

Janeiro de 2015.

estar assim lustr

Nome; ROBSON CARDOSO

CPF: 710.996.389-6X

gmpiura

• AUTENTICAÇÃO 1652M—••
rasenia fofocópia^ por ser

jmento original que me
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ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE BARREIROS Uvró::2
MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ - SC

REGISTRO CIVIL - SERVIÇO NOTARIAL
ELISE DA LUZ SCHMITT E SOUSA

Registradora Civil e Tabeliã

Protocolo n" 23452 em data de 28/01/2014

Folha, 200

AÜTEHTIGRDOi—^
+NO VERSO PROCURAÇÃO

bastante que faz
ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EIRELI

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos vinte e oito (28)
dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014), neste Distrito de

Barreiros, Município e Comarca de São José, Estado de Santa Catarina, nesta Serventia,

compareceu perante mim, ÉLISE DA LUZ SCHMITT E SOUSA, Tabeliã, como

outorgante, ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EIRELI,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 00.748.569/0001-30, com

sede na Rua Ataulfo Alves, n° 186, Roçado, São José/SC, neste ato representada pelo
administrador conforme certidão simplificada expedida pela JUCESC, em 23/01/2014,

ROBSON CARDOSO, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 20/06/1971, inscrito
no CPI- sob o n" 710.996.389-68. portador da Carteira de Identidade RG n"

2.410.309-SSP/SC, expedida em 27/12/2010, residente e domiciliado na Avenida Santos

Saraiva, n® 238, apto. 708, Estreito, Florianópolis/SC, de passagem por este distrito. O

comparecente, identificado como sendo o próprio, por mim. Tabeliã, ante os documentos

de identidade expedidos pela autoridade competente e que me foram apresentados,

tomados por bons, ante suas características gerais de apresentação e conteúdo e assim

dispensadas as testemunhas, de acordo com o que prevê o art. 884 do Código de
Normas do TJSC, do que dou fé. E aí, pelo mesmo me foi dito que, pelo presente
instrumento público, nomeia e constitui seu bastante procurador, JÂNIO FRANCISCO

HOFFMANN, brasileiro, solteiro, gerente de licitações, inscrito no CPF sob o n°

867.212.919-91, portador da Carteira de Identidade RG n® 3.251.á01-1-SSP/SC, com
endereço comercial na Rua Ataulfo Alves. n° 186, Roçado, São José/SC; a quem confere
poderes especiais e expressos para, representa-la perante as Repartições Públicas,
Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias etc., podendo retirar Editais de Licitações,
apresentar propostas, assinar declarações, contratos, ata de registro de preços,
documentos, propostas, requerimentos e compromissos, bem como efetuar lances
verbais, interpor recursos e tudo mais que se fizer necessário para o total poder em

Docuro«nm wipfeMO por itieW mecânico. Oualguar «renda ou raiura, 8«n res$alv3, «efã corBiflyado inaicio de aOu»efaç8o ou lanuutví ds fn
Avenida Leoberto Leal, n" 20- Barreiros • SâoJosé/SC. Telefone (48) 3222-1991

fAbio feix
OflfiUJ Cubttilula

Vide verso
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ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE BARREIROS üvro:229
MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ - SC Folha: gOQV

REGISTRO CIVIL-SERVIÇO NOTARIAL 1'traslado
ELISE DA LUZ SCHMITT E SOUSA

Registradora Civil e Tabeliã

Protocolo n° 23452 em data de 28/01/2014

licitações e pregões, visando o fiel e cabal cumprimento de suas atividades de

representante comercial. (SOB MINUTA). Assim o disse, do que dou fé, pediu a iavratura
deste instnjmento, o que fiz, achou que estava conforme, aceitou e assina, do que dou
fé, Eu£^í^I"EnSE DA LUZ SCHMITT ESOUSA, Tabeliã, pedi que fosse digitada,
conferi, subscrevo e assino em público e raso.Emolumentos; R$ 39,90 + Selo: R$ 1,45 =

R$ 41,35. Assinaram nesta procuração: (ass.) ROBSON CARDOSO - Representante da

Outorgante, ELISE DA LUZ SCHMITT E SOUSA - TABELIÃ NOTARIAL. Nada mais,
trasladada em seguida. Porto por fé que o presente traslado é cópia fiel da procuração

lavrada por este Serviço Notarial.

Barreiros - São José/SC/SC, 28 de janeiro de 2014.

Em da verdade.

5

-— >-

ELISE DA Luz SCHMnXE-SOÜ
Tabeliã Notarial
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Escrímgte Rua Manoel de Oliveira Ramos, 205, Saía 802- Estreito, Florlanópolis/SC
CEP: 88.075-120 CNPJ: 00.748.569/0001-30 Inscrição Estadual: 252.844.904

Fone/Fax: (48) 3034-3060 E-mall: l[citacao@escrimate.com.hr-.-^

KLB. o

DECLARAÇÃO

Pregão Presencial N° 07/2015

A empresa Escrimate Comercial e Serviços de Informática - EIRELI, com sede na Rua Manoel de
Oliveira Ramos, n° 205, Sala 802, Estreito - Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ sob on.00.748 569/0001-

, ••epresentante legal, JÂNIO F. HOFFMANN, portador da Carteira de Identidade n°3.25I.30I-I e do CPF n° 867.212.919-91, DECLARA sob as penas da lei (art 299 CP) para fins de
participação no procedimento Licitatório - Pregão Presencial para registro de Preços n° 07/2015, que nossa
empresa atende plenamente os requisitos necessários á habilitação, possuindo toda documentação
comprobatona exigida no item 06 do edital convocatório (artigo 4® inciso 7®, Lei n® 10.520/02, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

TMANN

'Gerente;itfl.icitaçÕes
?5I.30!-I

CPF 867.2(2.919-9]

bíOUief SHARR ^gKyOCERa

Florianópolis, 23 de março de 2015.

Revenda Autorizada

E5CRlMAT£C';í^i:t^
DEI^FCFJ.4'nCAElRELl
R.....', 'viíi^oal de Oliveira Ramos, 205
i", •-;,cr'02-£(Ji''CÍoAndreMaykot, '̂̂ ''eÍSo-CEP88075-120FlORIANõPOüS-SC —

é
POSITIUO
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[Vfníinel de Òíiveira fianios, 205, Loja 04- líairro Lsfreito- Florianópolis/SC
-tEP: 88.075-120 CNP.I: 00.748.569/0001-30 lE: 252.844.904
Fone/Fax: 48 3034-3060 c-maíl: licitacaof^tf eserimate.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

COMISSÃO PERMANEN TE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N" 07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO N® 11/2015
Abertura: 23/03/2015 às 09h00miii
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME
CNPJ 05.047.599/0001-32

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ODIRLEl DOZORSKI, 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 Amazília, 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 dá
Vitória-PR. residente e domiciliada em União da Vitória-PR, na Rua Senador Salgado
Filho, 1096 -Centro - CEP 84600-000, Carteira de Identidade RG n. 7.856.864-4/1.1/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 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 eietroeletrònicos, 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: Ocapital 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 RS 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 R$ 55.000,00
(cinqüenta e cinco mil reais), se dá pela integralização dos sócios em moeda corrente
nacional, neste ato. Osócio Odirlei Òozorski 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$ 89 30000
FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES 700 COTAS R$ 700 Óo
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 Amazília, 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 SOC[AL.^,a^Qd^r^teãÃ^^áusulas e condições seguintes, ficando, assim,
com a redação a Sieâ'&ir; ^o//

CONFERE COM ORIGINAL

Data:.^^y-03/<4 D
Assinatura

%

r.



FENfX 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 Vitória-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.

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

CLÁUSULA SEGUNDA: Ocapital social é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) dividido
em 70,000 (setenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas em
moeda corrente do País, 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)
^Comércio varejista de móveis para escritório (CNAE 4754-7/01)
•^Comércio varejista de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de áudio

evideo(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: A sociedade 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) sócío(a), a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição, se postas â venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertin^^^al de

.V
CONFERE COM ORIGINAL

Data:â3^/Ü
LLU^

Assinatura



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

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSni IHAno

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio è restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente 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) sódo{a).

CLÁUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA: Asociedade 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, à 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 disposto no artigo
n. 1033 da Lei ''0'̂ 0^(^gp^g(^ódigo Civil Brasileiro)

^ vA
CONFERE COM ORIGINAL

Data: ^3/Q^/ /f6
Assinatura



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

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLinAOn

FLS.n

C^USULA DÉCIMA-QÜINTA: Fica eleito oFôro da Comarca de União da Vitória -
PR para o exerctcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
Contrato Social.

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

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

FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAESODIRLEI D02Í0RSKI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
0. AGENCIA REGIONAL DE UNIÃO DA ViTORIV
11 CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/06/2014 ^
1^ S0BNÚMERO:20143630660
H Protocolo: 14/363066-0, DE 12/06/2014

Empresârll 2 047979') I
FEKIX InrORMAlICA E TELEFONIA LIBA

- «e SEBASTIÃO MOTTA

SECRETARIO GERAL

V\ün\ctpal de lr\r,Q.

CONFERE COM ORIGINAL ^

Data:c33/ Q3/jS
~^AÚAjD

Assinatura
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