
C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

ESTADO DA BAHIA 000141

11.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções

11.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

11.4.2. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa

exclusiva da CONTRATADA, caberá a aplicação de penalidade de suspensão

temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez

por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais

sanções previstas em Lei;

11.4.3. Nos casos de inexecução parcial dos fornecimentos ou atraso na execução

dos mesmos será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não

executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e

perdas das garantias contratuais;

11.4.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua

concretamente oelo prazo de até dois anos;

11.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município de Sobradinho,

observando-se o seguinte:

11.5.1. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora.

Caso o valor cio faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante

vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10

(dez) dias, contado da data da convocação.

11.5.2. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora,

esta será convocada a recolher o Município de Sobradinho, o valor total da multa,

no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

11.6. A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data

de ciência da aplicação multa, para apresentar recurso ao Município de Sobradinho.

Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a

autoridade competente do Município de Sobradinho, que procederá ao seu exame e

tomará as providencias cabíveis.

11.7. Em caso de relevação da multa, o Município de Sobradinho se reserva o direito de

cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras

obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos

que lhe forem assegurados.

11.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à

autoridade competente com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.

CNPJ/MF: 16.444.804/0001 -10 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.
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11.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°

12.846, de 1o de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
11.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à

Administração Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação de agente público.

11.13. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela

conduta do hcitante. o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,

observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei n° 9.784, de 1999.

11.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado

à Administração observado o princípio da proporcionalidade.

11.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.17. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência

11.18. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,

observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na

Lei n° 9.784, de 1999.

11.19. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado

à Administração observado o princípio da proporcionalidade.

11.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I

a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no

art 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de

Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso H, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se á

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

CNPJ/MF: 16.444.804/0001-10 - Avenida José Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA.

CEP: 48.925-000-sobradinho.licitacao@gmail.com
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8 666 de
1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na

Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520. de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no

Diário Oficial Eletrônico do Município de Sobradinho/BA, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de
1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

13.2. É eleito o Foro da Comarca de Sobradinho/BA para dirimir os litígios que decorrerem da

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme

art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de de 20

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

Nota Explicativa: Necessário que tenha a assinatura do responsável legal da CONTRATANTE e da
CONTRATADA e de duas testemunhas para atender o disposto no art. 784. III do CPC que considera
título executivo extrajudicial o documento particular assinado por duas testemunhas.
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01/12/2020
SIASGnet-DC - Transferir Edital

«V1»20201424:17

Modalidade de Licitação

._Pregão______ v j

Objeto

N° da Licitação

I 00039!

Edita! transferido para o ComprasNet.

UASG de Atuação

* Ano da Licitação

1 "2Õ2ÕI

0 0 014 4

para atender o

* Edital

Escolher arqutvo | Nenhum arqufvo selecionado

{") Camno de preenchimento obrigatório

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secUre/transferirEdital.do?method=transferirEdital
1/1
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Sistema Integrado de
Administração de

SIASGnet-DC - Alterar/Excluir Aviso de Licitação

MinisfêrWtfa
Economia

Órgão

Modalidade de Licitação N° da Licitação

í4^

O Aviso de Licitação foi incluído.

UASG Responsável

•*

N° do Processo

Fonma de Reaüzaçâo Característica Modo de Disputa

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19)? Sim Não

Equalizaçâo de ICMS Internacional

Objeto

Vafor Total da Compra (R$) Quantidade de Itens

,para

«solicitação dli
para atender

Divulgação do Aviso de Licitação

* Data da Divulgação

:02/12/2020"] |$p

• CPF do Responsável

002^539.475^45 i U

" No;-
*Punção

[Pregoeira Municipal

Disponibilidade do Edital

* Data da Disponibilidade do Edital

A partir de ÍÓ2/T2/2Õ2Õ ^ S(f

Endereço -

* Logradouro

i Av José Balbino de Souza Sn Centro

Período da Disponibilidade do Edital

' Das IWÕÕ]' às [13:00 ! e das; às í

Bairro

[Vila São Joaquim

* Código do Município * Município/UF

_30457j \J |Sobradinho/BA
DDD Telefone Ramal Fax

'-l [74 ~l í 88438456"

Entrega da Proposta —

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico:

Abertura da Licitação -~-~

* Em' 14/I2/202F] |f às ho:OOJno endereço eletrônico:

') Campo de preenchimento obrigatório.

https://www2.comprasnet.gov.br/siaSgnet-dc/secure/manterAvisoLicitacao.do?method=salvarAvisoLicitacao 1/1
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Sistema Integrado de
c

s

SlASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

Ministério <laJ

Economia -

Disponibilizar Aviso tfe tíclfcçío apenas para Divulgação

Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 02/12/2020.

G1/12/2Q20 14:25:05

000146

Resumo do Aviso de Licitação -

Órgão

Modalidade de Licitação N° da Licitação

UASG Responsável

N° do Processo Tipo de Licitação

Forma de Realização Característica Modo de Disputa

Quantidade de Itens

EqualizaçSo de ICMS

Objeto

Internacional .^101

r

solicitação da secretarM Huniclpal de Educação

Data da Divulgação

Data da Disponibilidade do Edital

A partir de às I

Data/Hora da Abertura da Licitação

https://www2.romprasnet.gov.br/siasgnet-d^secure/C,SDonibilizarAvisoLicitacaoDívulgacao.do?method-disponibilizarDivul^ 1/1
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MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
AVISO DE RESULTADO

1 Pann S?™ lÍC "* Preíeitura MuniciPal de Sobradinho-BA. torna publico o resultado do julgamento referente
ao PAD. n .134/2020. que trata da L citação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n°. 022/2020. mio objeto é escolha da
proposta mais vantajosa para a otterç.io do registro de preços e eventual Contratação de empresa para eventual aquisição de ar

SEÜ^T/S írigobar,e «frigerador destinados a atendef as necessidades das Secretarias Municipais do Município de
Sobradinho/BA, foi considerado FRACASSADO, em 20/11/2020. Thaciana Carla Silva Mangabeira - Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICrTAÇÃO

PAD n° 166/2020. PREGÃO ELETRÔNICO n». 038/2020. Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para a obtenção do
registro de preços e eventual Contravçao de empresa para eventual aquisição de ar condicionado, frigotoar e refrigerador
destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Sobradinho/BA ENDEREÇO ELETRÔNICO-
www.comprasqovernanientais.qov.b-. UASG: 983045. DATA DA SESSÃO: 14/12/2020 às 09:00h. Informações podem sei

obtidas através do e-mail: sobradmho.licitacao@gmail.com e através do fone (74) 3538-3030 ou (74) 98843-8456 - Whatsapp
do Setor de Licitações. Thaciana Cal,! Silva Mangabeira - Pregoeira Municipal.

AVISO DE RESULTADO

A Comissão Permanente de Licitação 3a Prefeitura Munictpal de Sobradinho-BA. torna publico o resultado do julgamento referente
ao PAD. n 161/2020. que trata os .citação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n°. 034/2020 cujo objeto é escolha da
proposta mais vantajosa para Aqu.sicao oe Materiais Didáticos Escolares e Pedagógicos para atender o programa Brasil
üannhoso, conforme solicitação da Set retana Municipal de Educação, foi considerado DESERTA em 27/11/2020 Thaciana Carla
Silva Mangabeira - Pregoeira Munic: =*!

,ELETRODO ^^^HMMfteto; escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de
res e Pedagógicos. pJHflPilíWprograma Brasil Carinhoso, conforme solicitação da Secretaria

Municipal de Educação ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.qov.br. UASG: 983045. DATA DA
SESSÃO: 14/12/2020 as 10:00h Informações podem ser obtidas através do e-mail: sobradinho.licitacao@gmail com e através
do fone (74) 3538-3030 ou (74) 98843-8456 - Whatsapp do Setor de Licitações. Thaciana Carla Silva Mangabeira - Preqoeira
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO 160-A/2020

Contrato n° 160-A/2020. Proc. Adm n°. 115/2019. Pregão Presencia) SRP n" 050/2019. CONTRATANTE' Município de
Sobradinho/BA. CONTRATADA: GILZA JOSEFA DE SÁ. ASSINATURA: 10/11/2020. OBJETO: aquisição de combustível
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora
VALOR GLOBAL: R$ 502.148.00 jq.i mentos e dois mil. cento e quarenta e oito reais). VIGÊNCIA: até 31/12/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N°. 02 AO CONTRATO N°. 092/2020. PARTES: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA E A SENHORA MARIA DO
CARMO BATISTA DE SANTANA ASSINATURA: 01/12/2020. Cláusula primeira - DO PRAZO: Constitui objeto do presente
termo a prorrogação do prazo inicialmente determinado para a LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado a Quadra S 11, Rua 04, Lote n°
04/2, Vila São Joaquim, Municipio de Sobradinho, Estado da Bahia, destinado a concessão do ■'Benefício Moradia" a família da
Sr3. Adriana de Souza Santos objec do Contrato Principal, ficando, desta forma, prazo prorrogado até 01 de março de 2021.
Cláusula segunda - DO VALOR: O .vilor do presente termo é de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais). Cláusula Terceira -
Ratificação das demais cláusulas do rontraio Principal. Sobradinno/BA, em 01 de dezembro de 2020. Luiz Vicente Berti Torres
San]uan - Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PAD n°. 120/2020 - TP n°. 002/2020 Fica adjudicado o objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de
engenharia relativos à pavimentação de vias públicas do Município de Sobradinho. nos termos do Contrato FINISA n°.
O525695-DV0: 25 e Lei Municipal n" 613, de 26 de julho de 2019, a empresa CVM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n°
08.534.529/0001 -05 no valor global de RS 433.468,09 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
nove centavos). Sobradinho - BA 30 11/2020 Thaciana Caria Sirva Mangabeira, Presidente da CPL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologação do PAD n°. 120/2020 - TP n°. 002/2020. Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de
engenharia relativos a pavimentação de vias públicas do Município de Sobradinho, nos termos do Contrato FINISA nD
0525695-DV0: 25 e Lei Municipal n- e 13. de 26 de julho de 2019. Vencedora: CVM CONSTRUTORA LTDA CNPJ/MF n°
08.534.529/0001-05 no valor global de RS 433.468,09 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
nove centavos). Homologado em 50 '1/2020 Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO 169/2020

Contrato n° 169/2020 PAD n°. 120/2020 - TP n". 002/2020. CONTRATANTE' Município de Sobradinho/BA CONTRATADA-
CVM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ (ir n°. 08.534.529/0001-05. ASSINATURA: 30/11/2020 OBJETO: contratação de empresa
para execução dos serviços de engenhaia relativos à pavimentação de vias públicas do Município de Sobradinho. nos termos
do Contrato FINISA n°. 0525695-D .' .?5 e Lei Municipal n°. 613. de 26 de julho de 2019. VALOR GLOBAL: R$ 433.468,09
(quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais o nove centavos) PRAZO DE EXECUÇÃO- 02 meses
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 meses

ÍCP
Esto documento esia disponibili^-.,-

Dr,c,i..Wmo espado digitolmo.it.-..- Vs!

ww.impublicocoes.orgypm_sobradinhü
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LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME

PROPOSTA COMERCIAL
OÜO14S

Ào

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO

CNPJ 16.444.804/0001-10

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ne. 167/2020- PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N*. 039/2020

Razão Social da Licitante: Livraria e Papelaria Renascer LTDA-ME

CNPJ: 10.849.617/0001-30

Endereço: Rua Divina Pastora n° 607, Centro, Aracaju/SE

CEP 49.010-600.

Telefone: (79) 3211-4857 / (79} 3211-2455 E-Mail: papelariarenascerlfahotmail.com

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa a licitação em

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser

verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições

em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de

qualificação definidos no edital do certame em referência.

ITEM

1

ESPECIFICAÇÕES

TESOURA SEM PONTA

Descrição: Tesoura, material: aço

inoxidável, material

cabo: plástico, comprimento: 11 cm.

características

adicionais: sem ponta.

BORRACHA BRANCA

2

5

Descrição: Borracha apagadora escrita

material:

látex, comprimento: 25 mm, largura 33

mm, altura: 8

mm, cor: branca.

COLA8RANCA-90g

Descrição: Cola, composição: poliviml

acetato - pva,

cor: branca, aplicação: escolar,

i características

adicionais: lavável e atóxica, tipo: pastcsa

CADERNO DE DESENHO

Descrição: Caderno, material: papel

ofsete, material

capa: papei cartão duplex 250 g,m2,

j quantidade

folhas: 80 fl, comprimento: 200 mm,

largura: 275 mm,

características adicionais: brochura,

pautado,

margeado, grampeado

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT

200

331

240

120

MARCA

LEOE

LEO

REDBOR

NEW

MAGIC

CREDEAL

VALOR

UNIT.

R$1,67

R$0,53

R$1,40

R$6,S0

VALOR UNIT

EXT.

um real e

sessenta e sete

centavos

cinqüenta e

três centavos

de real

um real e

quarenta

centavos

seis reais e

oitenta

centavos

VALOR TOTAL

R$ 334,00

R$ 175,43

R$ 336,00

R$ 816,00

VALOR

TOTAL EXT

trezentos e

trinta e

quatro

reais

cento e

setenta e

cinco reais

e quarenta

e três

centavos

trezentos e

trinta e seis

reais

oitocentos

e dezesseis

reais

KONF: (079)3211-4857/3211-2455

Rua Di\ ina Pastora, n°607 Centro - Aracaju / Se

CEP: 49010-600 CNPJ 10.849.617/0001-30 INSC. 27.125.039-9

E-mail: nanelariarenasccrlía hotmaii.com



000149
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME

5

! IIINIAüUALIit

Descrição: Tinta guache, composição

resina

vinicula,água,pigmento,cargas e

conservante, cor:

diversas, características adicionais:

conjunto c, 6

frascos de 15 ml cada

PINCÉIS GROSSOS N? 18

| Descrição: Pincel arte plástica, mater ?.:

7

8

cerdas: pêlo

sintético, tamanho: 18, formato:

chanfrado, material

cabo: virola de alumínio

GIZ DE CERA FORMATO TRIANGULAR

Descrição: Giz cera, material: cera plástica

com

corante atóxico, cor: variadas, tamanho

médio,

características adicionais: com regulagem.

Caixa com

12 unidades

COLAS COLORIDAS

Descrição: Cola, composição: polímerc ne

acetato de

polivínila e aditivos, cor: variada,

aplicação: pintura

terapia ocupacional, características

adicionais: com

q

aplicador, não tóxica, solúvel em água.

tipo: glitter

MASSA DE MODELAR

Descrição: Massa modelar, composiçãc

básica:

água,carboidratos de cereais e cloreto

sódio, apresentação: 6 bastões,

quantidade cores: 6 un, cor:

soríida, características opcionais: com

moldes, prazo

validade: 4 anos, características adicionais.

atóxica.

JOGOS PEDAGÓGICOS

Descrição: Material pedagógico, tipo

dominó com

textura, material: mdf e E.V.A.
10 |

; características

adicionais: em caixa de madeira,

quantidade peças:

28unid.

CX

UND

- ■

CX

CX C/6

UND

EM8A.

90G

UND

310

120

240

20

300

40

NEW

MAGIC

LEO E

LEO

NEW

MAGIC

NEW

MAGIC

NEW

MAGIC

IOB

R$3,47

R$5,75

R$2,84

R$6,02

R$2,38

R$13,33

três reais e

quarenta e

sete centavos

cinco reais e

setenta e cinco

centavos

dois reais e

Ul LCI lia C

quatro

centavos

seis reais e

dois centavos

dois reais e

trinta e oito

centavos

treze reais e

trinta e três

centavos

cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos

R$ 1.075,70

R$ 690,00

R$ 681,60

rÇ i?n 4n

R$ 714,00

R$ 533,20

RS 5.476,33

mil e

setenta e

cinco reais

e setenta

centavos

seiscentos

e noventa

reais

seiscentos

e oitenta e

um reais e

sessenta

centavos

cento e

vinte reais

e quarenta

centavos

setecentos

e quatorze

reais

quinhentos

e trinta e

três reais e

vinte

centavos

O prazo de validade da proposta de preços de preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da
data da abertura da licitação.

O prazo de entrega será conforme discriminado no Termo de Referência: 72 HORAS

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de
Referência.

FONE: (079)3211-4857/3211-2455

Rua Di\ ina Pastora, n°607 Centro - Aracaju / Se

CEP: 49010-600 CNPJ 10.849.617/0001-30 INSC. 27.125.039-9

E-mail: pnpelariarenascerlta.hotmail.com
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LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia úteis, do mês subsequente após a
efetivo fornecimento dos produtos objeto do presente Edital e respectivo Contrato devidamente
comprovada e atestada pelo funcionário responsável da CONTRATANTE. O recibo (atesto) comprovante
do fornecimento dos produtos deverá ser encaminhado ao seu Setor Financeiro, para a liquidação
devidamente acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

- DECLARAÇÃO
Declaramos que:

a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do
contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas as
contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessárias a total do fornecimento.

b) Cumpriremos rigorosamente as especificações eas recomendações da fiscalização do Município de
Sobradinho.

c) Comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida pelo Município de
Sobradinho.

DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:

NOME: ROSALY DOS SANTOS

CPF: 564.288.044-68

RG: 3.144.864-0 SSP-SE

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

PROFISSÃO: SÓCIA ADMINISTRATORA

ENDEREÇO: RESIDENCIAL: RUA215,B° 186, CONJUNTO MARCOS FREIRE III, BAIRRO: TAIÇOCA

CEP: 49.160-000

NATURALIDADE: ARACAJU-SE

NACIONALIDADE: PENEDO-AL

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME

CNPJ: 10.849.617/0001-30

Endereço: RUA DIVINA PASTORA, N° 607,CENTRO

Fone/Fax: (79)3211-2455/4857

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 1224-6

C/CORRENTE 124.284-9

DADOS BANCÁRIOS

BANCO BANESE

AGÊNCIA 051
C/CORRENTE 110.270-5 ROSALY Assinado de forma

digital por ROSALY

OPERAÇÃO 03 DOS dos

ARACAJU/SE, 14 DE DEZEMBRO DE 2020 SANTOS-SÓ^^10"642880^
-)QQr\AA£LQ Dados: 2020.12.12
ZOOU44üO t 2:07:05 -03W

ROSALY DOS SANTOS

Identidade n° 3.144.864-0 SSP-SE

CPF n° 564.288.044-68

FONE: (079)3211-4857/3211-2455

Rua Divina Pastora, n°607 Centro - Aracaju / Se

CEP: 49010-6(1(1 CNPJ 10.849.617/0001-30 INSC. 27.125.039-9

E-niail: papelariarenascerlsfl hotmaii.com
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CnpJ: 35.650.325/0001-02

Inscrição Estaduai: 23.033.561-4

Licitacao.partager@gmaii.com

Carta deApresentação de <Proposta Comerciai

(Referência: (Pregão <EÍetrônwo 039/2020

(Processo: 167/2020

VA$Ç:983045

(Prefeitura íMunicipaide SoSradiniw

(Departamento de Çestão de ( ontratos de (Bens e Serviços

(Divisão de Licitação e Contraias

Av José (Baibino de Souza Sn ('entro -Viia São Joaquim - Soôradinfio ®afiia
lima Senhora

Pregoeira

Após o e^ame dos tvnttos c condições do Instrumento Convocatório da Licitação modaiiáade

<FE.ÇSfiQ.A.OO1M).?O?a como de seus anexos, partes integrantes e compiementares do

mesmo, propomos a entrega dos produtos, oôjeto da referida iiatação, soô nossa efusiva

responsaBUidade.

(Para taifim, apresentamos os documentos de Jiaèiiüação como ejçjgidos no referido editai

Treze de 'Maio, 11 de dezemôio de 2020

M,
Çustavo Moura Çonçaives

66.801.392-8/SS^P-SP

(Diretor Comerciai

. ■/1. 07 de setemôro n ° 47Saia 202 Centro

Treze de Maio - Santa Catarina

Cep: 88.710-000

48,31^1-0654// 48)99850-173748)99662-3039

35.650 325/0001-02
PAXTAGF? COVFftCIQ An:Ar:'S-A
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CnpJ: 35.650.325/0001-02

Inscrição -Estadual: 23.033.561-4

Licitacao.partager@gmaif.com

(Proposta de Qnço para fornecimento de serviços de serviço de Gmpeza e desobstrução de drenos nos
taludes da área industrialda Vsina JCufreEêtriai de CorumSá. no município de Catais <U<nns - qn

(Referência: (Pregão Eletrônico 039/2020

(Processo: 167/2020

VASÇ.983045

(Prefeitura Municipalde Sobt.ilinlto

(Departamento de Çestão de (ontratos de (Bens e Serviços

(Divisão de Licitação e Contratos

Ar José (BaíBino de Souza Sn ( entro - -Vila São Joaquim - Sobradinho <Baliia
lima Senhora

(Prcgoexra

(Prezados Senhores, a empresa: Partager Comercio Atacadista de (Brinquedos Lida CMPJ:

35.650.325/000U02 sediada uaAvcmda 07de Setembro n° 47Sala 202 Centro Treze de Maio Santa

Catarina CE& 88.710.000. fone fn_ (48)3191-0654, e-maxl: Ciatação.partager@gmmCcom vem por

meio desta, apresentar proposta parafornecimento de Serviços de serviço de limpeza e desobstrução de

drenos nos tafudes da área indignaida Vsina Hidrelétrica de Corumèá, no município de Caldas Wovas
-ÇO

Item (Descrição Marca VnU Qtd Valor

n° Vnid
001 Tesoura, material: aço %az Vmd 200 RJl,67

tf.'.. inoxidável, material cabo:

plástico, compnmento: 11 cm,

características Adicionais: sem

ponta.

002 (Borracha apagadora escrita, %az Vnid 331 (R$0,51

material: late.\. comprimento: 25

mm, largura: í.> mm, altura: 8

mm, cor: branca.

003 Cola, composição: polninil Xpz Vnid 240 (R$0 92
acetato - p<j, cor: branca,

aplicação: escolar,

caracteristicas adicionais:

lavareic ató\h\i tipo: pastosa

004 Caderno, material papel ofsete, %az Vmd 120 R$4,48

material capa papel cartão

dupfc*í 250 g.inj. quantidade

11 07 de setembro n ° 47 Sala 202 Centro

Ireze de 'Maio - Santa Catarina

Cep: 88.710-000

48n /y 1-0654 // 48)99850-1737 48} 99662-3039

35-650 325/0001-02
PAf>tÃ r.fp covf«cios >a ;<o.',s -»

Cê BRtl-.QU&ZOS! TOA



005

006

007

008

009

c

010

folhas: 80fl, comprimento: 200
mm, largura. 275 mm,

características adicionais:

Brochura, paul,ido, margeado,

grampeado

Tintaguache. composição; resina

vmícula, água. pigmento, cargas

e consen>antL\ cor: diversas,

características adicionais:

conjunto c, 6 fiascos de 15 ml

cada

Pincel arte plástica, material

cerdas: pêlo sintético, tamanho:

18,formato; cínuifrado, material

caôo: vxrola d'c alumínio

Çiz cera, material: cera plástica

com corante atômico, cor:

variadas, tamanho: médio,

características adicionais: com

regulagem. (ai^a com 12

unidades

Cola, composição: polímero de

acetato de polit xnila c aditivos,

cor. variada, aplicação: pintura

terapia ocupacional,

características adicionais: com

aplicador, não (o\ica, solúvelem

água, tipo:gltttir

'Massa modelar, composição

básica: água.carboidratos de

cereais e cloreto sódio,

apresentação; 6 6astões,

quantidade cores 6 un, cor.

sortida, características

opcionais: com moldes, prazo

validade: 4 anos. características

adicionais: ató\ua

(Dominó com textura, material:

mdf e <E:V.A, características

adicionais: em cai\a de madeira,

quantidade peças: 28 umd.

CnpJ: 35.650.325/0001-02

Inscrição (Estadual: 23.033.561-4

ticitacao.-partager@gmaU.com

000153

Caixa 310 <R$3,47

Vmd 120 (R$5,75

Caixa 240 <R$2,84

Caixa. 20 <Rj6,02

com 6

90g 300 <R$2,38

CioB Vnid 040 %$13,33

1í. 07 de setembro n ° 47 Saía 202 Centro

Treze de Maio - Santa Catarina

Cep: 88.710-000

48)3111-0654// 48)99850-1737 48)99662-3039
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CnpJ: 35.650.325/0001-02

Inscrição T.staduaC: 23.033.561-4

£icitacao-yartager@gmait.com

No valor totalproposto estão englobados todos os custos e despesas previstos no <E<DITAC n°.
&E.CSAQJ1.0Q180.2020. tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas

e previdennános, seguros f^almentc previstos, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte e

outros necessários ao cumpnmento integraldo objeto, quando previsto em Convenção Coletwa desde

que esteja no roldo artigo 611 A da Consolidação das Leis do Trabalho - C.LT.

Até que o COíMFÇlTO seja assinado, esta (Proposta constituirá um compromisso da

observadas as condições do L,011AL. Caso esta Proposta não venha a ser aceita para contratação,
<FV%J\%Sf desobrigada de qualquer responsabilidade referente à presente (Proposta.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do
Contrato.

(Declaramos conheça- e aceitar as condições constantes do E^DITAL n°.
-PE.CSAQ-A.OO180.2020 e de seus Anexos

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do

(Declaramos conhece: e aceitar as condições constantes do EDITAL n°.
<PL.CSAQA.OO180.2020 e de ieusJAne.xps.

Ratificamos que tomamos conhecimento dos princípios e normas constantes dos "(Princípios e

formas de Conduta 'Empresarialna Relação de FV<RJ{AS com seus 'Fornecedores", bem como de todas

as informações e condições para à execução do serviços e que foram levadas em consideração, para

elaboração da Proposta, as ca,acieiísticasparticulares do objeto desta licitação e assumimos exclusiva

e integral responsabilidade pelo fornecimento, nos comprometendo a cumprir integralmente todas as

condições técnicas e comerciais definidas no EDITAL supramencionado.

Ratificamos que tomamos conhecimento dos princípios e normas constantes dos "(Princípios e

Normas de Conduta 'Empresarialna Xfhção de TV<KNAS com seus fornecedores", bem como de todas

as informações e condições para à execução do sen<iços e queforam levadas em consideração, para

elaboração da (proposta, as características particulares do objeto desta licitação e assumimos exclusiva

e integral responsabilidade pcíe fornecimento, nos comprometendo a cumprir integralmente todas as

condições técnicas e comerciai, definidas no 'BDITAL supramencionado. Que o prazo de validade da
nossa proposta é de noventa ■ 120) dias a contar da apresentação desta;

Nos valores estão incluídos todos os tributos, contribuições fiscais, para fiscais, direitos

trabalhistas e seguro, que incidam ou tenham incidir, direta ou indiretamente, sobre a comercialização
dos produtos.

Como representante da empresa identificada abaixo, ASSUMO O COMPROMISSO de que

ao apresentar proposta de preço* para o referido pregão:

.■li. 0, Jc setembro n°47Sala 202 Centro

Treze de Maio - Santa Catarina

Cep: 88.710-000

48} i 1 '•< 1-0654 // 48) 99850-173 7 48) 99662-303 9

35.650.325/0001-02
PAR7Ar,fP CQVFRCIOATACADISTA

CEBtiiHQi/e&
** 'tSfcS:'£uf!RO •< -
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CnpJ: 35.650.325/0001-02

Inscrição Estadual: 23.033.561-4

£icitacao,partager@gmaitcom

- Tomei conhecimento do inteiro teor do Edüafeseus anexos;

- rendo ciência que todos os itens são destinados à partiapação EXCLUSIVA <&L
SJlS E <EMP%£S. Í.S DL -

- lenho ciência do conteúdo do Art. 16, do Vecreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013- "A

existência de preços registrados XÍO omiÇA a administração a contratar, facuttando-se a
reahzação de licitação espccfwa para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.

- Vedara, para (ms do disposto no inciso Vil do art. 4o da Lei n° 10.520, de 17 dejulho de

2002, e no item 4.3.2 do Lduafda licitação de referência, que cumpre plenamente os requisitos de
haôiãtação e que sua proposta esta cm conformidade com as exigências do 'Edital.

- declara parafins do disposto no item 6.4 do editalda licitação de referência, a inexistência

defato superveniente impedtiu o de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais efuturas
ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

T)ados -Bancários:

(Banco: SicooS (756)

ÇoopfAgencia: 3078

Conta: 19.503-0

C%rj: 35.650.325/0001-02

Partager^Distribuidora de Snnqtiedos Ltda

Treze de Maio, 09 de dezembio de 2020

Çíistavo "Moura Çonçalves

66,801.392-8/SS&-SP

Diretor Comercial

■h 07 de setembro n ° 47Saía 202 Centro

Treze de Maio - Santa Catarina

Cep: 88.710-000

48)31 y/-0654 // 48) 99850-1737 48) 99662-3039

35.650.325/0001-02
PARTA r,SP COUfRCIGATtCADIÜ -A

C£ SfiNOUBOOS i.rai
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RCIOATA

ATACAATACAZ;!

COMERCIO ATACA';i

com=rgioaiaca:m

COMERCIO ATACAO!:-

• COMERCIO ATACADi:
-COMÉRCIO ATACA J\
COMERCIO AiACADl

^■FSS.JAl L DOMESIí-.-
■ COMLÍiCiG ATACAL'1

- COMLHCIÜ ATAGADi[

CORTINAS.

• COMÉRCIO ATACADi;
CONSFBVACÃO DOMi'-
- üOMtRClC ATACAíV-í;

r.CiNbí-RVAC-ÃO DOMr.

ACONDICIONAMEN7G ■•
COMERCIO AI ACAD-

USO PESSOAL E DOME

- COMERCIO ATACAD!:
-COMERCIO ATACAH-S

- COMÉRCIO ATACADI--
PARA USO ODONTO-^í
COMÉRCIO ATACADi--
PARTES EPtÇAS

A LM: ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO

A Dl ARTIGOS DE ARMARINHO

A hl CALÇADOS:

■;\ l.'L COSMÉTICOS E PRODUÍOS

-.Cl- PRODUTOS DE HIGIENE ?
\ Dh ARTIGOS DE ESCR3TORIC E DE PAPEL

A DE LIVROS. JORNAIS E OUTRAS PUB^ ICA

^ [>: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO

X DL. MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA"

"■•Cl ARTIGOS DE TAPEÇARIA PERSIANAS í

AOE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E
AR

• C-_ PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E

Af-;. COM ATIVIDADE DE FRACiONAMEf.JTO !

'pi OUTROS fcOUlPAMENTOS E ÁRTICOS r.

■ DC: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Hi- SUPRIMENTOS PARA SNKjRMATiCA

\ C-í MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMFN
CO HOSPITALAR; PARÍES L PEÇAS.

DF OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
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-COMERCIO ATACA;
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COVLRCJO ATACAI:!

- COMERCIO ATAC Aí.'!

i'.OPT|KAS

CG-VtERCK.) A í ACAL,''

CONSERVAÇÃO OOV!
CCMÉRCIC ATACADI
CONSERVAÇÃO DOMi
ACONDfülO

■ COMERCIO ATACAL

PESSOAL EDOVí

- COMÉRCIO ATACAJ:

- COMERCIO ATACADl.

-COMERCIO ATACAI;!

°ARAUSOODON1O-iv

- COMERCIO ATACAC

PARTfS EPCCA3.

De PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

. [JL ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PA-ELA-TA

• D:. LIVROS dORNAIS E OUTRAS PUBLlCAÇOf:: ■

•. Cr EQUIPAMENTOS ELEÍRiCOS DE USO

-. Dl MOVEIS E ARTIGOS DE CCLCHOARIA"

Ci~. ARTIGOS DE TAPEÇARIA. ^ERSIANAS E

•, { ... PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA F

Df PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E

Ah' COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E

\ r» OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE

A L)v LQUIPAMENTOS DE INFORMATiCA.

\ Víi SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA.
A 1- MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMfcN'TOS

ICC HOSPITALAR: PARTES E PEÇAS;

•; [;'. OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
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REPÜBLfCA FEDERATIVA DO BRASIL

DA PESSOA JURÍDICA

i" í I--1 -C u Cor>'ffCío va

46.41 -9-C2 - Comercio atacadista ü<í a

•*>6 41-9-03 ~ Comercio atacadista do 2

áS Á2-7-Ü2 ' Comercio

46 4i-5~01 ■ Comercio

4o -6-0-01 OunietciG aíacídistü de ■;',;%

■4! 4~ S-"2 • CciisCfCsei atacad-sta tis, ltw

-í^ 4-j--t-í;1 ■ Comprou aidcatliÃtí* «e e^

■ i. -lf> -i-04 ■ Coiiícrcia íiiacads&U' d(; r'i:

1-4^ - Cor-erc-O atacadista cs oí,*

;.-'jS - Comerciti víireíist.i de prod

■ „ , .• 1 í. ; ■ •

Empresária

:na

CENTRO

0Ü01G6

•:,v:'>íT=; 3F INSCRIÇÃO EDESITUAÇAOí

CADASTRAL

"i r~

ü e banho

âíd USO proflssiu'i3t f S ao trabalho

'í\í1u:ds

mIííí- í-íetfícfji di' uso pesíi-u«l c dofn«^ticc3

.art■■„■.)» de c-Oíchoaría

t- lifi-.-^jriti p^i-sígnas e t-tírtinas

c

tnr, s srtrgos C.fí uso pessoal 0 doméstico nao csp«r.f^catlí

:c>s ,

.:q)i;'i.2i

e equipamentos para uso adoi-.t

i 607

;ARACAJU

i í79i 321HB?"

,i 15/09/2 ::e Brasília;. 1*2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO ACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
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ATRIZ

PA-PèÍlAíÍÍA RENASÍ

■ \ ú1 4£-j-0í) - Lí/mcrctcj varejista úü tf saiu

| *7 íj SMjIí ■ Comcuu varejista espiei"*!!

íTt DE ÍMSCRIÇAO E DE SITUAÇÃO: ■;
CADASTRAL !

f. suprimento* de i

:ie * l-, t'odoms;*tícos e equipamentos tító auaio e

si;" .w'íí

ími s '""só Ia t)afihe»

c

oi-0-Ojí - ^omcn-iQ Vrffejista dü jür^.ü-.- /iSi,;-

b2-3 00 ■ Cüme*Liü várejisto oe diac;-'í! " ■■ Pv'.Hetitas

,63-S-fl^ - Comprcio vare}iâta de Sirniqu- ': ■ « ?r.qas r0Crôdt*i/tí!»

,63-5-Ojí • Comercio varejista de artigo; - ortí*-, -.>

72-5-00 - Comercio varejista de cosmei . .; - ptudutgs tíe perfumaria o tte higiene p«ss.o;

206-2 ■ Empresaria Limt
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j;d varejista rte prpd.iü

:io vsro5ista de cqt.ty.'-'

■iiHTMAii..C.r.(,-,

domissanitsnos

60^

í79|

(9,05^003
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ESTADO DE SERGIPE 0 Ü 0 1 G 9
E1TÜRA MUNICIPAL DE ARACAJU

ETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTÃO D£ INSCRIÇÃO - NK1PAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

de Inscr»çáo Munkíp.

Social: UV"^-; •'

Fantasia: ?APE"LA-*.!.1
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CEk !_■ DA ■ Kl.

607 - CENTRO - 49010-600.
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crctoo cias seg^^rie

Aíiw!
Ot.Início

s ■ i -1;;-,.'

de ^0] 0.

0 ■■\-iiJ?

■t 0.

: ■ \.

u:

Cr

01,

Cl

01 "■ ■'

Cl. ".■



MINISTÉRIO (V-. • A2FNDA

Ia '- ! sita rederal do Brasil

aí da Fazenda Nacional

000170

lERTIDÁQ NEGATIVA

LIVRARIA £ PAPEL

10.849,617.0001-30

. - H !"■ í" f* " ^_ ,' í"1, 4 % +
(* v -- ü L í_r t* ■ ti! 4. * ;/,'

S .^r crgáos e Grilos ;;

:3UOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DIVIDA

ATIVA DA UNIÃO

íb NASCER LTDA

i<- -ca Nactunal cob-ar e inscreve- quaisquer du-íias de

V' ,v;irrta identificado que vierem rj -,et' ãauradíib, é certitlcadü qut;

m : ■ ie- -elativas íi créditos tributário; sarmnisirsdGs peia Secretaria

K- l-- ■ e a -nwcrições tm~ D^ida Ai «ò da União (DAL1; jjrüo a

iDí.- --..iTiersío maínz e suas filiais e. no caso de ente federativo para

s í ; -^TtinlsírBpao aireta a ele vino^aaos. Refere-se è situação dü

:•. s- . -. PGrN e abrange ir.íjljsive as ccrtnmuçces socia-.s prev:stas

,.p . iü,irv 11 da Lei n° 8.212. de 24 oe iulho de 1991

ale,'£".;^r, :jeita cert ij..

f■'.!«-1 ,-,s "4■;.>(-. yí: du ü:-í

■ ■;ícii,íü3 a ver

wvAV pgfn.gov hr>

í.e na F^finaca Conj'jntH F

-■hera e daía de Bras:l!a>

de sua òutemsCidaae na Internet, nos

ii" 1-75"

j"tro;ç qó H"i]', 86B52FC0A66.3927

i o,.- j tíSie docurricífitü.
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uiade

inscrição:

Razão Social:

Endereço:

IV. *■*

ra

A Caixc F; nrcr -d!, no uso da atnbu-çàc guri íhc c;tníere c Art.

i -i :.' de 1990. ccrt^ca q^c. nests data, a em

i.--^-s^ tí-in situação rcg-jíar ^e""ante c Fundo de

■;> -r.i"> - f-GTS,

',cs ■ crc" •uiçòe

de prova

e/uu

ct.í::-'- 'Ç3 cie quaisquer

vidc-,, cecorrentes das

!j , i .">(',?02ü

Certificação Nu

A Jt h/(í:,ác c; ■

www.caixa.go*.

'2020 25:38:38

C--1 ricado para os fins prev^iics em Lei este

-!f ■ -i';âo de autent^cídace nc s-te c<í Caixa:

.li ' -•'■•-..■lu: Í! ,.j_U í...":k: '"'()<_
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Certidão v ;at*vít de Débitos Estaduais N. 502147/2020

Í -ARI" "/.NASCER I

SÍA D

dèbu:-i orr: acte"t.c letereires a trrjuícs esU:O.;

.^ r- 23/11/20*'!. 7:44:22, válida até 23/12/2Q20

tvc de J'J

'Vã f-.r-a-.-3



ESTADO DA FAZENDA DR SERGIPE

3

Recolhimento do ICMS ti. 502142/2020

JLJnciCâ :- 'h - : ~:vFRE.5ARiA . :MÍTAOA

Econômica •" :;;• . .ARUÍSTA OF ARTIGOS üt

dei í-d^éridí PüDíica Esta<iou J*": Cúorar devidas tue vc---"^>-<-

dhlicrtcld, cipós a PiT.íisac? d-e^u dtjCüír-onto.

of-rana M.790, üc I^I/jS'20: :, vdt:üd pr.r 3C ;tnnía.i d-ds d

■ - - 23/11/2020 17:42:59, é valida ate 23/12/2020 e. eis

•c-áz,se.90v.br pele agerte ^cet^n:.v.

3 ae Nrík.ern;j-'o ce ^

■i- d^ Ci-l^cc
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-.IBUIDOR DA COMARCA Oi ARACAJU

smdíj Bessa Ay, íancredo Neves C--/N

!^is:'dtivo Augusto Franco Capuc-c

dmaí 3542 -3543 Cr P 49&8D-47C AracaiL-SE

TIDAO NEGATIVA

Rfc:v

Ai sz

\'A5tf R LTDA-Mt

iC _i V. V" í * i ■-* n t* ■ CO'KDf datd, Rtítupc-ra^ác

■■ O7?;íOJ20Í6

sjj.çáo dos 1o e 2'11 Grsus do Pode- jucSíaaro de e

.JDiCiAL E EXTRAJUDICIAL 6 stritíuida e que esteia &f-!

àc 61.

.t.-v :^ L
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ATA DE ~ ■ >EMBLEIA DE REUNIÃO ENTRE SÓCIOS
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H.-Z3; hr.ç ,, : LIVRARIA í -PKARiA RENASCER LTDA- ME

CNF1. 10.849.Ôr;. Oi iü

Re^^stro n-a JbCESí: (NIF t

e tíia ^^iCaj, ré; ri ,s >- :-efíe da empresa LtVRARÍA E PAPELARIA RENASCER LTDA

ME cc-i iedu t.d '-. ".■• ^tora, 607 Centro, A'ac.3ju/S£ -nscils "O CNPj ^üb r$

C«-V:.í ò:7/ÜOC1-3ü "•.; ^^■■■= Assemos Reun.àc entre ■•», soe o', ^esta Sgc. ooade

ROSAtv DQS SANTOb ie . jTu?roiirte yjlteirD. oortadíi' ■ ca Céau-a ie ídení.üade

: : ; ; ;4.; -r 1 ;: ■ v ^ ••: i> : ^ S£4 283 044 68. integ'«li;-: =D^. íC:^quentd oq< cento)

JACKSON DO SACRA-".' ■ ro .-i.iíIcü. ccr-u-x^itê. soítf; -«". vjtadcr ds OuUa de

tí -m-J--í-^c vch n" 9BS-: - S-1 • -" " CD- soD ^ S32 .'9859S 49, ■ tcps-a 2a 50% I, CnquenU*

A_:cnz3^ào ^e v^c z" ': (■—"oçc avulso, em ooi 'oríiiídn-jc í.:ji" .> Ivo atar:c -f,i1

«qis:.-aaD na Jt.r:a Ccr ■ -I -I. E-=taoo de Sergipe soo a aut- -^cidade r~: 22OO191C1S3

-i 19/05/2020 c çrc ■ 00)^0557 refereíHe ao Exy-cxio de ^.'19

Py -i-: ^ :ola^r,^ •-.-. . ■■ . , . =* q^e deie quisesse fazer ..;:, para :íis-orre*- sobre os

-íf,iü i ^.^ Cl i^tüvv :. N " -• siindo r-«sn!festações, foí erce^raoa a -ejniào. Lavrou a

,,-çven-c ATA. í?'ti sír.i ; ■ i.ii- ■ .^co oeios socíds pre&ôntes»
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oo 5* Oficio da Comarca de

ÍS an *t:É itsll je-'t-í

'* S?ídTJSE

E 1? D* ,*t, ■<« -r :t

Mariline

DSSBRQIFS,

ítabi U Ü U1 O D

i C* O t i ÇAPAÇ|DADE IÉCNIÇA

Ai- -r\o para os fins que se fizerem necessários que a empresa

LIVRARIA E PAPELAí: A RENASCER LTDA - ME, com sede Rua Divina Pastora. nfi

)E CEP 49.010-600 insc-ta no CNPJ sob o n°

ot:eceu a este Município os diversos materiais (limpeza e

■iaun assumindo com responsabilidade todas as obrigações

;àc existindo nada que desabone sua conduta.

6O? Centro Ar

1C £49 617/0001 ■■

em r->:

MATERIAL DE LIMPEZA

C|_O

C

em ::.':-n'v

^-areia <:

uuarcara

textura i

vrge-s -

Lulas e

1 'RH jt^

MATERIAL DEEXPEDir.v

DISCRIMINAÇÃO

3crn ar aerosoi 40G n\)

-n; cj 10G lt (Copo descartá^e' para café em

.- Translúcido Capacidade de 50m!, asando

edndo aproxi;Tíadanente 5cm de diâmetrc da

^ctro og *uroo a 4 cm de alí^d O copo deve

re:evc. com caracteres viSives e de -orma

.. dentificaçao de faori.cante. a capacidade e o

.ú:: de matéria: oara 'eciciagem Acondiconado

in ^abncan'e de ícrn*:â a g^anjjr bígie^fc- e

.:c asé seu uao. A emoalagcrn deverá conte-'

-os ce -cení'Ir^çác, p-ocedé^cia e qs

NBR |485ç_e_NBR ;323Cda ABNT.

"■De (Uso automotivo -OG^c agodâo "^

Corr, postura nas ;a:e

ÜND Qll)

■r^í.

cdjJ" í^uaraarapo ae ^ap€- ae a-ta

íx33cn em íclha dup a. gig?ado com

:a máxima 15 rrvTi"/rn' pacote c^rn 53

;í ern sacos píàsticcs. VJOVr '^-as coiu.csicas
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos rui Lei n' 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento , a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPj: 35.650.325/0001-02

Razão Social: PARTAGKR COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Nome Fantasia: PARTAGER

ítuação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/12/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal c Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 21/01/2021

FGTS Validade: 30/08/2020

Trabalhista (http://www.tst.ius.br/ccrtidao) Validade: 02/02/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/10/2020

Receita Municipal Validade: 01/12/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômíco-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/01/2020 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/08/2020 09:45

CPF: 030.513.632-19 Nome: GUSTAVO MOURA GONÇALVES

Ass:

1 de 1
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.650.325/0001-02

Razão Social: PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Nome Fantasia: PARTAGER

CSituação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF NVRegistro [ Data de Validade

Santa Catarina 35650325000102 31/12/2020

Emitido em: 14/04/2020 09:49 1 de 1

CPF: 030.513.632-19 Nome: GUSTAVO MOURA GONÇALVES
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.650.325/0001-02

Razão Social: PARTAGHR COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Nome Fantasia: PARTAGHR

£_ ]ituação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 14/04/2020 09:50 1 de 1

CPF: 030.513.632-19 Nome: GUSTAVO MOURA GONÇALVES
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cacimramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPj: 35.650.325/0001-02

Razão Social: PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Nome Fantasia: PARTAGER

g "atuação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 14/04/2020 09:50 1 de 1

CPF: 030.513.632-19 Nome: GUS FAVO MOURA GONÇALVES
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CONTRATO SOCIAL

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Pelo presente instrumento particular. GUSTAVO MOURA GONÇALVES nacionalidade

BRASILEIRA, nascido cm 03/05/1986, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 030.513.632-19,

CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 3162931, órgão expedidor SEJSP - DF, residente e

domiciliado(a) no(a) AVEN I DA 7 DE SETEMBRO, 47, APT 202, CENTRO, TREZE DE MAIO,

SC, CEP 88710000, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade

limitada, que será regida por este Contrato Social, em consonância com o Código Civil Brasileiro, da

Lei n. 6.404/76. e legislação pertinente em vigor.

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial PARTAGER COMERCIO

ATACADISTA DE BRINQI. EDOS LTDA

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na AVENIDA 7 DE SETEMBRO,

47, APT:202, CENTRO, TREZE DE MAIO, SC, CEP 88.710-000.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território

nacional ou exterior, bem como participar de outras sociedades afins ou não.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social COMÉRCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E

ARTIGOS RECREATIVOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DE TERMINAIS; COMÉRCIO

VAREJISTA DE ÁRTICOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS

ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS; COMÉRCIO ATACADISTA
DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE

USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS

ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE
MÓVEIS E ARTIGOS DE ( OLCHOAR1A; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS

PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO ATACADIST \ DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE

EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO

PROFISSIONAL E DE SKGLRANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE

ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E

ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE

BICICLETAS E TRICICLOS; SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO,

PLANTIO DE JARDINS; OBRAS DE ALVENARIA; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE

-a a
> o

81900001554432 1/6-B

Junta Comercial do hstaJe de Santa Catarina 28 11/2019

Certifico o Registro cm 28 II 2'*'."

Arquivamento 20195129^3 ; Pr ■ u.olo W5 129733 de 28 ;11 2019 NIRE 42206042048

Nome da empresa PAR I ACihR < ' iMIiRflO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Fsie documento pode ser venlk..o ■ cm http: regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocurnentos autenticacao.aspx

Chancela 3M98R123353US-1

Esia cópia foi autenticada digit., n.nle l- usinada em 28 1 1.2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretano-geral;
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CONTRATO SOCIAL

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

FRAC1ONAMENTO E \CO\ DICION AM ENTO; COMERCIO ATACADISTA DE

COSMÉTICOS E PRODITOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL E GERENCIAL; LAVANDERIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE

INSTRUMENTOS E MATFRIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE

LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E

BANHO;

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir de 01/12/2019 e seu prazo de duração

será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital -ociai será de R$ 50.000.00 (Cinqüenta Mil Reais), dividido em 50.000

(cinqüenta mil) quotas no \ jlor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma. que ficarão distribuídas entre os

sócios da seguinte forma:

N. ORDEM

1

SÓCIOS

GUSTAVO MOl R \ (iONCALVES

TO1 \i.

QUOTAS

50.000

50.000

RS

R$

VALORES

50.000.00

50.000.0(1

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data. em moeda corrente

nacional.

Cláusula Sétima: As quotas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser

transferidas, alienadas, caueionadas. empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a

qualquer título, a terceiros. >em o consentimento expresso dos sócios que representam a maioria

absoluta do capital social, assegurando o direito de preferência aos demais sócios, em igualdade de

condições.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas,

apenas respondendo solidai iamente pela integralização do capital.

Cláusula Nona: A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a)

GUSTAVO MOURA GONÇALVES e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e

passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no

objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial

em negócios estranhos aos Uns sociais.

Parágrafo Primeiro: Fica expressamente vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade,

em operações oli negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo: A título de FRÓ-LABORE o(a) administrador(a) poderá retirar mensalmente uma

81900001554432 2/6-B

Junla Comercial cio h>tajo Jc Santa Catarina 28 11/20N

Ccnificn (i Registro em 2h 1 i ." ) •>

Arquivamento 2O195I29T.Í- Pr- ,<;oU> 1 L>5129733 de 28 11,2019 NIRE 42206042048

Nome da emprega PARI AGI R í < Ali Kt IO Al ACAO ISTA DE BRINQUEDOS LIDA

Este documento pode ser m.yi:"v.iiIu cm lwp: reginjucesc.se.gov.br/autenttcacaoDocumentos autenticação.aspx

Chancela 36498812335308-1

Esta cópia foi autenticada di_t::i.- mente c ;i>sinada em 2&11 2019 por Blasco Borges BarceDos - Secretario-geral;
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CONTRATO SOCIAL

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

quantia, cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios.

Cláusula Décima: O exercício social terminará em 31 de dezembro, ao termino do qual será apurado
o inventário físico e monetário dos bens. direitos e obrigações.

Parágrafo Primeiro: Em reunião anual de sócios, quando não dispensada pela legislação vigente, será
decidido o destino dos resultados do exercício, a participação nos lucros, bem como a constituição de
reservas de lucros e a sua re\ c\ são

Parágrafo Segundo; O lucro liquido, apurado em balanço anual ou mensal, poderá ser distribuído ou
não, a critério dos sócios c da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a

distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, poderão ser
partilhados entre os sócios de forma : serão divididos em partes iguais e distribuídos a cada uma das
quotas, cabendo a cada sócio lantas partes quantas quotas possuir, podendo a critério dos mesmos.

ficarem em reservas na sociedade para futuros aumento de capital social, ou serem aplicados na
sociedade da maneira a que lhes com ier. para melhor o objeto social da mesma..

Parágrafo Terceiro: Se o resultado do exercício apresentar prejuízo, este será compensado com lucros
acumulados de exercícios anteriores, com reserva de lucros, e nesta ordem. O saldo de prejuízo que

porventura remanescer será mantido em conta de prejuízos acumulados para compensação com lucros

de exercícios seguintes. No cjso de inexistência de lucros suficientes para absorção total do prejuízo,

este será suportado pelos sócios na proporção de suas participações no capital social.

Cláusula Décima Primeira: \ reunião da sociedade poderá ser convocada por qualquer dos sócios.
conforme as normas estabelecidas na legislação pertinente, mediante a expedição de carta

convocatória, com local, data hora e a ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse
fim.

Parágrafo Primeiro: Ficam dispensadas as formalidades de convocação para reunião previstas no § 3o

do art. 1.152 do Código Ci\ il. quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito.
cientes do local, data. hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo Torna-se dispensável a reunião por determinação legal ou quando todos os sócios
decidirem, por escrito, sobre j matéria que seria objeto de deliberação.

Parágrafo Terceiro: Porem, em sendo necessária a realização de reunião, as deliberações sociais, nas

quais cada quota do capital social corresponderá a um voto. serão tomadas mediante quorum de

instalação que será a maioria absoluta do capital social, quorum este que também se aplica a nomeação
do administrador, porém, para a alienação do estabelecimento comercial, cisão, fusão, transformação,

liquidação ou dissolução o quorum deliberativo será, então, de três quartos dos votos dos quotistas.

81900001554432 ,,, _
J/O - D

Junta Comercial do h.sladn .k Sani;i Catarina 28 11,2019
Certifico o Registro em 2 H li 2(| ■

Arquivamento 20195i:<F.i' 1'iv:, ,,.io lli-i:9~33 de 28'11.2019 NIRL 42206042048
Nome da empresa PARTAGi.R i. < j\II-.RC1O ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Este documento pode ser wrif^,,|., .m http regin.jucesc.sc.gov.br/autenticaciioDocumentos autenticação aipx
Chancela 364988123351484

Fsta cópia foi autenticada liigitazm.ntc c binada em 28/11/2019 porBlasco Borges Barcello* - Sccretario-geral:
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CONTRATO SOCIAL

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Cláusula Décima Segunda: o falecimento, retirada, interdição ou inabilitaçâo de um dos sócios não
acarretara a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio

talccido. Caso o(s) herdeiros) do sócio falecido nào pretcnda(m) integrar-se a Sociedade, então,
caberá ao(s) sócio(s) remanescentes) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do
patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme o disposto na Cláusula
Décima Quinta.

Cláusula Décima Terceira: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei. que não existe(m)
ímpedimento(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 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 eargos públicos, ou por crime falimentar. de prevaricação, 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: Os sócios poderão retirar-se da sociedade, pela vontade unilateral, a
qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, ou outros
fatores estranhos à alteração contratual.

Parágrafo Único: O sócio di>sidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de

retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito

mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo
os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula seguinte.

Cláusula Décima Quinta: Os haveres dos sócios retirantes serão pagos mediante a elaboração de

balanço especialmente lewmtado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante

efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da
resolução.

Parágrafo Primeiro: A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias. a partir da
liquidação.

Parágrafo Segundo: No prazo de 30 (trinta) dias. será levantado o balanço especial da sociedade

previsto no "caput" desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se

como data do evento: a) a dauí da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; b) a

data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

Parágrafo Terceiro: O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional
devidamente habilitado.

Cláusula Décima Sexta: Dependem de deliberação e concordância dos sócios: a) A aprovação das

contas da administração: b> a exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio: c) a

81900001554432
4/6-B
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CONTRATO SOCIAL

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

designação dos administradores cm ato separado, não sócio ou administrador sócio; d) a destituição
dos administradores: c) o modo c o valor da remuneração dos administradores; f) a participação dos
administradores e dos empregados nos lucros; g) a modificação do contrato social; h) a transformação
da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação, resolução, dissolução c liquidação da sociedade
empresarial: i) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas: j) recuperação

judicial: k) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas; 1) aumento de capital com
bens ou moeda corrente: mi .ipro\ação de laudo de reavaliação a \alor \enal de bens ou direitos do
ativo permanente.

Cláusula Décima Sétima: A sociedade por deliberação da reunião dos sócios poderá: a) transformar-

se em outro tipo social: b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada; c) fundir-se com outra

sociedade; d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades,
extinguindo-se caso a versão tW total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

Parágrafo Único: Para tanto é necessário a aprovação de três quartos dos quotistas presentes na

reunião, instalada nos moldes do art. 1074 e seguintes do Código Civil, bem como a elaboração de

laudo de avaliação por profissional habilitado, que será nomeado na reunião, e que deverá observar os

critérios do balanço especial, constantes da Cláusula Décima Quinta, protocolo e justificativas
elaboradas nos moldes da lei.

Cláusula Décima Oitava: A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas

hipóteses previstas no Art. 1 ^^?CC.

Parágrafo Único: Em todas a- hipóteses de dissolução, a reunião, por maioria societária, deverá eleger

o liquidante. observados os termos do art. 11 02 e seguintes do Código Civil Brasileiro, arbitrando os

seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

Cláusula Décima Nona: Os sócios subscritores das quotas do capital social declaram, para todos os

efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da lei. de exercer os atos empresariais, em virtude

de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal inclusive incapacidade superveniente,
encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis, inclusive de personalidade.

Cláusula Vigésima: Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social, serão válidos para o

encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse.

Parágrafo Único: A responsabilidade quanto à informação oportuna de alterações desses endereços é
exclusiva dos sócios, que deverão fazê-la por escrito.

Cláusula Vigésima Primeira: Declara, sob as penas da lei. que se enquadra na condição de

M1CROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementam0 123. de 14/12/2006.

81900001554432 5/6 -B

Junta Comercial do hstadu Jl Sanui Catarina 28 11/2019
Certifico o Registro em 2fí II >. ■

Ar4iiivnmumo2()195i:y7.1.l Pr,- .., .]o I"? liy.l.l de 28'11,2019 NIRH 42206042048

V>mc da emprega PAR IAGI.Ki. • >' U-RC1O ATACADISTA DH BRINQLhDOS LIDA

FNte documento pode ser \cnfk.:J . . m http regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos autenticação aspx

Chancelo 3649881233539S4

rsi;j copia foi auteniiciiih diüsLi - . ■: e armada em 2S'111 2019 por Blasco Borges Barccllo> - Secretario-geral:



000203
CONTRATO SOCIAL

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

Cláusula Vigésima Segunda: Fica eleito o foro da comarca de JAGUARUNA. SC. para dirimir as
questões oriundas do presente contrato.

Cláusula Vigésima Terceira: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas e não reguladas pelo
presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil Brasileiro

Lei n. 10406 de 10 de janeiro de 2002. supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela
legislação pertinente em vigor

TREZE DE MAIO. 28 de mnembro de 2019.

GUSTAVO MOURA GONÇALVES

CPF: 030.513.632-19

81900001554432 ,,, „
O/D - H

Junta Comerciai do listado ..:. Santa Catarina 2S 11/2019
Certifico o Registro cm 2ÍS II 2\>- ■

Arquivamento 20I9512lF3lprlH1,1,.o l^i:<T33 de 28'1 1,2019 NIRE 42206042048
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
000204

35.650.325/0001-02

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

28/11/2019

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

PARTAGER

^BELECIMENTO (NOME DE FAfv
PORTE

ME

^ODIGOE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMIC,-^- ■... ^L

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Não dispensada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMIT. -"- ■ ,~ JNDúRiaS * ' ' ■

41.20-4-00-Construção de edifícios (Não dispensada ")

tl'11'l'V, ' Comércio P°r atacad0 de PG^s G acessórios novos para veiculos automotores (Não dispensada •)
46.39-7-01 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral (Não dispensada *)

46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Não dispensada ')
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Não dispensada *)

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não
dispensada *)

46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados (Não dispensada •)

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios (Não dispensada *)

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Não dispensada *)
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Não dispensada ')

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório o de papelaria (Não dispensada *)

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não dispensada •)
46.49-4-02 - Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não dispensada ■)
46.49-4-03 - Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (Não dispensada •>
46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria (Não dispensada •)

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Não dispensada *)
46.49-4-09 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada (Não dispensada *)

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Não dispensada *)
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Não dispensada *)
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Não dispensada *)

LODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV 7 DE SETEMBRO

CEP

88.710-000

BAIRRO/DISTRITC

CENTRO

tNUtKEÇO ELETRÔNICO

NUMERO

47

COMPLEMENTO

APT202

MUNICÍPIO

TREZE DE MAIO
UF

SC

TELEFONE

(48)3191-0654

>ONSAVEL(EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

28/11/2019

FUAÇÃO ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
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Emitido no dia 16/12/2019 às 08:52:01 data e hora de Brasília).
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16/12/2019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 0Ü020G

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

28/11/2019

NOME EMPRESARIAL

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

CÓDIGO É DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMIC- -: "UND-^IAS

46Htll' cZérCl° T*T* ^ materíaÍS de constriJÇâ<> •"« geral (Nào dispensada *»
46.86-9-02 - Comercio atacadista de em balagens {Náo dispensada *)

tltiVol "cõmíí?0 Vare'ÍS!a rPeCiahZad° dG instrumentos™^aise acessórios (Não dispensada*)47.61-0-03 - Comerc.o varejista de art.gos de papelaria (Não dispensada *)
47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos (Não dispensada •)

í "Sííí * Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Não dispensada •)
47.89-0-07 - Comerc.o varejista de equipamentos para escritório (Não dispensada ')
52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário (Não dispensada ")
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas (Náo dispensada')

fí'Ü?"!"ü4 " Treinament0 em desenvolvimento profissional e gerencial (Não dispensada *)
96.01-7-01 - Lavanderias (Não dispensada •)

97.00-5-00-Serviços domésticos (Não dispensada ')

206-2 - Sociedade Em presâria Lim itada

LOGRADOURO '

AV 7 DE SETEMBRO

CE"

88.710-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENUtNt^U tLtTRONICO

NUMERO

47

COMPLEMENT'

A PT 202

MUNICÍPIO

TREZE DEMAIO
UF

SC

TELEFONE

(48) 3191-0654

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

28/11/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

(*> A dispensa de alvarás e licenças é direito de srnreendedorque atende
de junho de 2019. ou da legislação própria er.?:

aos recuses constantes na Reso,ução CGSIM n° 51 6e 11

Federa. qualc,uer

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nu 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/12/2019 às 08:52:01 (cata e hora de Brasília).
Página: 2/2
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-me trnpre^anal PARTAGER
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imples Nacional desde 28/11 2019

çces pelo Simples Nacional em Pe

cnquacírarr.entos no SiMEi em
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

Certificamos que as informações abaixo c;
na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

000208

s:am dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
Página 1 de 1

Nome Empresarial

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQl

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA i_'

Número de Identificação do Registro de

Empresas - NIRE (Sede)

42 2 0604204-8

-

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento

AVENIDA 7 DE SETEMBRO. 47-APT 202 CENTRO

".-5 LT!

I~ADA

Objeto Social

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTC^
RECREATIVOS" SERVIÇOS DE OPERAÇÔE -

VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS GCA

ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARI-
CALÇADOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE EC
DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PES

COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS
,, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELET

^TACADISTA DE EMBALAGENS. COMÉRCIO -

DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE

ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS fi1-
COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E
OBRAS DE ALVENARIA PRESTAÇÃO DE S

CONSERVAÇÃO DOMICILIAR: COMÉRCIO AT^

ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDi:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
LAVANDERIA: COMÉRCIO ATACADISTA DE

LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE AR"
'

Capital: R$ 50.000 00

(CINQÜENTA MIL REAIS)

CNPJ

35.650.325/0001-02

Bairro, Cidade, UF, CEP)

DE MAIO. SC, 88.710-000

Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo

28/11/2019

Data de Início

de Atividade

01/12/2019

-JMENTICIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
,,J^ TERMINA[S: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO
■ E-3CIC .AREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO: COMÉRCIO ATACADISTA DE
■ uOMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS: COMÉRCIO ATACADISTA DE
-AMENTOS ELÉTRICOS E DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA

-CAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
PARA INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS:

-iCO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO
- .^CADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA
ARTIGOS DE CAÇA. PESCA E CAMPING: COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E

.TOMOTORES. COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
iRICICLOS: SERVIÇOS DE PAISAGISMO. LIMPEZA. MANUTENÇÃO, PLANTIO DE JARDINS'
^VIÇOS DOMÉSTICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E
-CADISTA DE PRODUTOS DÊ HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COM
-DNAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
HGIENE PESSOAL; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
T.STRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO. CIRÚRGICO HOSPITALAR E DE

I jOS DE CAMA, MESA E BANHO;

Capital Integra lizado: RS

ÍCINQUENTA MIL REAIS)

50.000 00

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPFouCNPJ Participação no cnlflIRtt

GUSTAVO MOURA GONÇALVES 50 000 0Q

030.513.632-19

Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Microempresa

Espécie de Sócio Administrador

SÓCIO Administrador

Prazo de Duração

Indeterminado

Término do

Mandato

xxxxxxxxxx

c

ÚItimo Arqu ivamento

Data 26/11/2019 Númeri

Ato CONTRATO

Evento(s)

CONTRATO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRES-"-

42206042048

Situação

REGISTRO ATIVO

Status

xxxxxxxxxxxxx

Flc- aiópohs - SC. sexta-feira, 6 de março de 2020

Eu,

Conferi e assino.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc se gov
e informe o número 132428/2020-01 na consulta de proces

,RI A?9QJF20RfíF5 Rarp.fi i n.s
tisiqn - Autortdade Ceittficadora

tii;jdo pelo Instituto Nacional df Tecnologia de Informitu ,1

Presidência da República Documento Assinado Digitalmente 06/03/2020
„ _. ., Junta Comercial de Santa Catarina
Casa Civil CNPJ 83.565.648.0001-32

Medida Provisória N° 2.200-2 „ - _,
ríf ?4 H*. xn^tr, a -,nn i Voce deve Instalar o certificado da JUCESC
de 24 de agosto de 2001. www. ucesc.sc.gov.br/certificado



16/12/2019

000209

Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

Confira os dados de cadastro da Pe^oa Jurídica e, e^toxio qualquer divergênce, providencie junto à Secretam
de Estado da Fazenda a sua atualizado cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF

35.650.325/0001-02
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E

DE SITUAÇÃO CADASTRAL
mcioAtiudade com ICMS

04/12/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.335.614
JUVr ■ \ PRE.

PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTA^
PARTAGER

DDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÕMIÍ

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMIC- ■

9700500 - Serviços domésticos

4639701 -Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
«i!!!£ " Eomercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641903-Comercio atacadista de artigos de armarinho
AfiAnn? . comércio atacadista de roupas e acessórios para uso

- Comércio atacadista de c

atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de

4S4M03

atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
?erc10 atacadista de produtos de higiene pessoal
Somercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

"comIíc!n^!lH!S!aíe ec>uiPameritos elót"cos de uso pessoale doméstico
SmIÍ? ? í S!a!° aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
roml a acad!s a !B blclctetas' triciclos e outros veículos recreativos
S°merci0atacadlstade móveis e artigos de colchoaria
íomercÍ° atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

í?5"

com ativwade de

4673700

4686902

4763602

5231102
8130300

9601701

4120400

4530701

SomercioatacadistadesuPrimentos para informática
?omercio atacadista de ferragens e ferramentas
Comercio atacadista de material elétrico

H°mérCÍOatacadistademateriais dG construção em geral
Comércio atacadista de embalagens

rZrC-° Var^!S!a ^Pecializad^ de instrumentos musicais e acessórios
Comercio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de artigos esportivos
íomórciovarejistadeartigosdecaçaT pesca e camping
Comerc'° varojista de equipamentos para escritório
Atividades do Operador portuário
Atividades paisagísticas

Treinament° em desenvolvimento profissional e gerencial
Lavanderias

Construção de edifícios

Comércio por atacado depeças e acessórios novos para veículos automotores

CONTR^UtNTe CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR - ■ CINTES DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Hetrônica - NFe a partir de 04/12/2019
|- credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFDa partir de 04/12/2019

bODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

2062 - SOCIEDADE EM PRESÁRIA LIMITADA

•OGRADCURO

AVENIDA 7 DE SETEMBRO

CEP

88710-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

NÚMERO

47

COMPLEMENTO

APT:202

MUNICÍPIO

TREZE DE MAIO
UF

SC

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVO desde 04/12/2019

htlpsy/tributario.sef.sc.govbr/taxNET/taxnet.cadasiro/resL.itsiicacl.asp^d^ogoilO
1/2



6/12/2019 Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina
Modelo aprovado pela Portaria SEF n° 375, de 26/08/2003

Emitido em 16/12/2019 09:01:10 (data e hora de Brasília)

https://tributano.sef.sc.govbr/tax.NET/taxnet.cadastroie.^(|t_sitcacl.aspx?dat=090110


