
§
BEG

all

:6

O E§

o€(r

É€c
-Ê:

Í 9ã

eE9
E6!
À€ !qeE
E,B P

d:,3

<':=
9!€

É;Ê

i c=e
õdi 3
sà g

iz_'ór §iu'É

E6E

iõ 3
ÉÉ !

-pr,9

g? É

Eõ 3

tc:ei,1

,s

Procêsso no
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OITTORGANTÍ: B2(; CoMf,RCr() DE PRoDUTOS f, EQlllPÀMf, T(x; l.lMlTADA. pêsss jür&tic! de
dift:no prirado. inscriu no C\PJ n' lt 179.$51/00O1-ló. na inscriçào êitâduât n" 90858918-63- com sG â16
conslilulivos dcvidámenl€ rcgiírádos nâ JunrÍ Comercinl do Eslldo sob o n'.ll:09477?02. com endcreço ís Ruô

José Mcthj . I 16ó. Boá V isln. na .idâdc de Curilibâ. cslâdo do P.raÍú. o.ssh alo rEpresentado por soa Ícp..sentante
lc8al. Sna- l.iliâre Femândâ Fe.rBirr. Ftíddora do RG n" I0.74t..llG: ú CPf n" 079.7t t.079-8ó.

OTTTORCADO: Vslériâ D Àvih l.ims srha. co'n eodercço na Rua lo'c [crrcirÂ I sir!.. 105. ceotro. na t'idâdc de

^ho 
Â|.'aÍc dd l'andâÍE. llstado do MarÀnhão. s'l\o8adí. inscÍita na o^8,R() n':1t0. P(nadorâ dà Cedula dc

ldenri&d.'n 0..100.0179.20l-oó SSPM^ . CPf n" 055.995.8.11'c9.

POI)LRES: l,elo Pr§(nrc instrumcnto dc mândâ«! s Ourorg.fll§ €onlrrc n Oubryado phÍros p«rijrcs para atuâÍ
pcÍanr.'aos ó.Bilos da Adminishçro t\ltlic! dir.E c indir.ra dô. csteÍas fed(râ|. eeaduâl ou municipâl e do
Mt:NlCiPlO l)l.l ÂLTo 

^LhcRlt 
DO PtNt)^Rt.. c'n úspêiat. nâír(ipâÍ Lomo pÍcpoío em ticitsções.

â contorrê{cias. dispensas c sonvilÜ. inclusivc pralicâr d. rodos os ak\ negoliais col]pstiveis à paíiciÉçáo.
inskursdâ o. lnoilslidád. PRECÀ() PRt,Sl.N( l^l p(ücúo parâ hnto. àp.csenr. e Íetirar &rumenros. imÊlgn6r
tcnnor d edilai5 ou avisos especificos. poniciprr de âpÍcsêntrçào ê anrostrÀ prsvr d. co.rcêilo. homologsçlo.
itrr..rtx) rccuBoi contm o rêsühâdo. \olisitâÍ c pÍesbr declsrâçôcs e esclaNimcítos, rlsinrr al&t e demais
do.umenros. inclüsive, fo.mühr lancss m ,àsc comFlitiv! dâ licitrçto qüe compo. o preço Íinâl dr propo3ta origiísl
ou dcsastir dci"lc, rcqueÍ. oa l3sê pcnn il idr desislêncis ou rctificrçlo de FE§-s inicilis ou qurisqueÍ oütÍrs coÍdiçi!üj
oícrccidss, prslicar. cnÍim. rodos os ar(N cm direib p€Ímilidos ps.! o hom e fiel do ,'rs.ntc mrndflo, nào prdcndo

esle scr subsiâbêlecido no iodo ou em paíc. 
^ 

rcando o OulorSrntc, os l€nno3 dos aÍigoa ó61e lcguinte do CMiEll
C ir il por lodni &s obri!6çôcs sonlrâldai tEr l('ra ú)s FxloÍ.s âqui confcÍido6. Í.§pondsdo di.lrrmênlc pÊlâs sançn( s

pÍeristâs peh iíErecuçào conlralusl. ilcgalidâd. n:! do.üm{nhçào dr qüalificaçlo ou dúoô cs!§.dos. conlral,nte
ou à I.rcciros c [xlo resssrs i,ne"lo dlt\ pcrd:§ c prcjuizo:i sofridos pelâ ()ulor8.d. oo rumpÍimento drste mandâro.

( uritihx.:i d.'^8,'s1,, Jc l0: l.

tB2G COMERCIO Df, PRODI.ITO§ E EQUTPAMENToS LIMITADA
CNPJ;33.lrrr!l,lmt-ló

I,II,IANF, TI.,RNÂNDA $ERREIRÂ
CPI r 079 7l Lo7e,86 / RC: 10.748.410-l
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REPÚBIICA FEDERÂINÂ DO BRÂSII
ESÍAOO DA PARAIBA

CÀRTôRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNOADO EI I858

PRI EIRo REGISTRo cML oE NA§CII{ENÍo E ó8Í106 E PRúAiVô DE CASÂTíENTOS, IIITEROIçÔE§ E ÍUIELÂS DÂ COiIARGA DE JOAO
PESSOÀ

av Eprrádo Pessoa, 1145 Bsarc &6 Esrado§ 5a03OO0, João P€6s PA
Íê1.: {83) 324,{§/tM / Fax: (43) 324.4-!t464

htFr 
^w.devedobastos.nol 

br
E{áil: enodo@a2.vádobaslos not.br

DECLÁRAçÀO DE SERVIçO DE AUTEXÍ|CAçÂO OlGlÍAL

o sêt. vátbs azoúito dê MiEndo cavatcánr, ofoat do Pnmêim Rsgisto ciür d6 Nscirenl,os e Óbitos 6 Pnvatvo dá câsmônlo§, lnlêldiçóes o ÍutBlas

com ãüboiçáo de autsnliÉr e rê@nhêcrfmás dá ConaÉ do Joáo Pes@ C,spilar do Eslâdô da PaElb8, em ünudê de Lei, stc

oECLARO ãinda qu., párà gâ€.Ú r-ánspáénoa e 6óguÉnF iuídi.a de tod6 o§ âto§ o.rundos dá âtrüdadê Notand 6 Rêgi§!ãl no Es6do .lã PáEÍba, ,oi

."t,,t rOo pera Oa io, 
'li" 

t O.i S2, dê 06 d; hovemb.o dã 2Or à, ; âd'cáÉo obnsâloda dê um Sêlo Dig'lalle Fl*tzaç5o Exlrêiudioal om todG o§ 3lo! de

nora" ã niii"r.. *mp."to oê ;m .ódioo úni@ (por €rêmdo: sào Oiohât- aBc12345xlvc, e d6s Ímâ. éda àulàti€Éo r*De§âda oela no66á

ô,ie"r;üãã iá,i.*a, i qrnnaoa rardi wzes dEnb íd noceàsádo arEvê do site do rnbunslde Ju6tiça do Eltado da Pârarhâ, ônd6GÇo

At/@í60êdona.!pb ju5-hr/slodi!iiâu.

À drtonlcação dignál do ddmdto fá2 provs d€ qu6, M .lsta e noÉ eh que ôh lo reâlrzada, a empr.sá SIEG ' APOIO ADMINISÍRÂÍ|VO ÉlRELl llnhe

o6e d. um d@háio @r.cloísres qüê íorâ; 
'Bp.odu)dâ§ 

ns ejpia âutenüÉda, §rdo dá 6mprE§á slEG _ aPolo
óÍfur§rúirvb irnert 

" "soonsabilidadê. 
ún@ e €rúÉ,vâ. pêlá ddsdãdê do d6m6nio âpF ê'rado ã 616 cánóno

NêÂe qlrdô do._lâh duê ã stEG - Apoto ÀDMtNrsTF.ATtvo E|RELI assmiu, n6 lm6 do àógo 8', §1', do oêdêlo n' 1027812020, qu3

ffii;,;ff;;r"; 3"5";i.;, i; iede.l n !3.87,u201e á o âí'eo 2'-{ dâ td FedeEr 12.6822012. á reposâLirid8dê poh procêsso dê

dõitalEáéo dos doámertG 'rslcos. gaÉ.lhdo peEnte êsle Csrlodo e ldenos, â suâ aLto8 e inlêgidáde

oe a@rdô 6m o disDGto nô enisE 2qa, §7., da Lei FêríeÉl ô" 12.6S212012. o rtodmenro em a.eú, idenüÍÉdo indiúduálmeíie êm Éda codigo de

Ãú"nr:*çao Obi!"I à * ,"f"id;sêquàtãà, pod6á s reprodúido d páp€l @ m qualqud 4to mêio Íi§@

Eía DECLARÂÇÁO to, mitidÊ êm 2/úos/2021 l3:Oo:ot (hm toc.t) arEvés do sErehÉ de .ulênfieÉo di.Íâl dô càíódo Azevêdo Bást6. de scodo

d; o rn. r., rt. 
" 

s"r" gg 1. . 2" de Mp 22oozodr. ;;ã 'ú-oâ., . **."*. 
"t"t 

o.,@ aut6;ri@!; @nt6rdo o conlli@do Dqnal do üturn dô

õ.n*i" §-aa" e.nh, p;:-r * *r.ioa" ai*--ú . *p..* érec , eporo rcirrNlsrR Írvo ETRELT d e conóio p€ri, ónddlfp d€ .{.1
;ã;;;ô;;;;;;;;líp"ã i"r.-ià* ,,i a"dhad;s dêsre áro, a6s€ o st6 htFsr/aurdisíãr3zêvêdobasrc.nôrbr ê inrdnê o códioo dê

Estâ OêcleBÉo é v.lidâ por t mDo lndât mlnádo ê êstá disponi!€l páÍa 66uhá êm nGso silê'

'c,ódiso d.ÂüGidc.Éo Di![!l: 10281230021831764717&]

'r *ri."a.. ü...t"i, u ride6t n's.935/94, Lo Eôdràin. 10.4062002, M6didá Proüsna n! 22ool2001, L€i Fêdê61ô' 13 10í2015. LêiEsraduãl n'

a iãrDõiú..e i«aauat n' to.í32/20t3. P@ümêhrocGJN" oo3/2014 eProumenlo cNJ N'100/2020

O rúendo é verdade, dd fé.

CHAVE OIGTIÀL

1d734íd9alO5Zí2d6gíê6b.OSbEl9O97O34âsdíD3514bê51gôto763s16be3aêê61a21d2d78oí66bbadddíd5aó7c54í148í'r23é4df0l1635.9éa57.635
6d9l dc6ol 5575d8'ldc35sl46f2o63
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"EPÚBLICA 

FEDERÂTIVA oo BRÂSIL
EsÍÂDo DA PARÀ,aA

caRtôRlo ÂzÉvÊDo BAsros
FUI,IDÂI'O EX ,I66It

PRlilElRo REG§TRo cML DE NAsclrENTo E óalTos E PRtv TNo oE casaÍtEt{Tos, NÍERD|çôES E rurEL s DA coit^Rca DE JoÀo
PESSOA

Av. EpiÉcio P63soa, 1145 aairc ds Estados 5a030-00, Joáo pesw pB
Íêl : (83) 32,É§.40,r / FaÍ (83) 324-4§484

hnpJ 
^tw 

aevedobaslos.not bÍ
É{âll: @nono@azêvodob€sros.nol.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

o 86l várbor A2evédo de MiBnda câv6l@íli, ofrciât do Pnreire R€g'srro civil de Nâscirentos e óbiic € privati@ dê casmerÍ6, tnl6rdiçoes € Túêtãs
com afibu çáo de aurênücarê @onhmêrnmas da coha-. dê João pessoã câpiratdo Esradô dá páraÍbã, em vtnude dê Lêi étc...

DECLARo ahdê quâ, pâtâ gáranfi !'ànsparôncja e sêguénÉ iurldi€ de tod6 6 aios onundG dâ áüsdade Notand e R6gistrat ho Estâdo dã pá6íbá, Íoii.s,túido !€la dá L.i No 10.132. de 06 de novênbb de 2013. â âricaÉo oMgârÍâ dê um seto ügitatde Fiscatização Eirmiuoiriatem rodos os iúl os
l9!"::,1"91"19. p.p99t 9e um côdioo.un'@ (pd êxêmDto: seto Dioikr: 48c1234!x1v) e de;e Íómá. .áda àúenr€êo pMBssda !€ra nossã
§eruênra pooê ser wnicada e @lrmada là.tás v62ês quanto lú necessáno etevés do sile do Ínbunãt de JusriÉ do Esadó da Pâ,âíha, qnd6Gço
rÉ§r/coEêgedoiá.qpb jus.ú/sôtGdtgirâU.

Á . ctê.lica€o dlgilál do ddmê.lo íaz pbv. de quê ná dâia € hoÉ eh que êra ,<i reálizâdá, ã ônprêsá srEG - apoto ADMtNtsTRÀÍvo EtRELt tinhap6* o€ Lm 60@momo éEcrdÍsrc6s quê íorâm rêlrodüz das ns qipá áurêrDédã, snoo dâ 6mpesá srFG - Àporo
ADMINISTRAÍ|VO ElRELla r€spon$bitidad., úniú e e,ctusva, p6ta doêdaie do docirmenro áóÉsenl.dos st6 Canório.

Neg_sÚtdo, dê.tá@^q@ a S|FG, - ÁpOtO ADM|À|SIRÂT|VO L|RLLT do arqô s-. §1. do D€fttÕ n, 10 2/A 2020 orereguram6.bu o 6í'90 3-. hoe x, dâ Lôi rederal n' 13674/20rs e o áí'qo z',A dã r6 Fed@t i2 6€2 20 r 2 
-â ,espo.sar*o.a. perã prãeis. aãdigilãli2âgáo d6 documentos fís16, gaGndôdo peEnte êste Cadóno e t*ei;s, a sua auroria e integrtaajê.

De acôrdo oh o diGposto no adjgo 2!rA, §7", da Lei FedeÉl n" 12.6822012, o d@renio em an6xo, idenüÍcâdo indMduatmenle em cadê códiso deAulentieÇáo Digíár o ôá Éíenda sêq!úoa, pod*i *r refioduido em EÉpÉt e m auataúer tutÍo mso íÉró
Eía DECLAMÇÃo Íol €tnllida * z4og2o21 12,,2/D6lhm loc.D aEavés do sslemâ de auterü@9ão dio[ãr do cânóno Azevêdo Bsstos. de acordo@4 o Aí. 1' 10! ê sous §§ 1! . 20 dâ MP 22oo2oo1 @mo lámbêm. ô documenlo ôt€r,ôrr@ aú;!edo_ contôndo o c.írfiedo o,qnst do ütJle ;;cBáó.io &.v.dô â..16, pôd.r. ... &rdt'do dictsôMte á êhP.áô. slEG - 

^poro ^DurNrsÍTr 
rrvo ErRErr o! âo c"dó"";; ;ã;;; j;-;;;

8úêniie@u ev€dobâ6rc nor b. Pârâ ,nÍ.mà.nê< hais deldhadàs destê álo, ac6se o sne hflpsr/àudúii.i ev6dobástos.nor.ui e inrome á coatso deAulênx@çào D'qltãl

Esla Declárâção é validã por t mpo indê!.mtn.dô ê esui dispo.ivêt pârâ @n6uta em nGso sjre.

'Có.ligo d. Aut ríic.çno Oigiírt. 1O2A123n0211AetAn7t1
L.glsl.çóÉ vlgêni.tr Lêi Fêdml no 8.935/94, Lêi Fêdsd nq 10.406/2002, Mêdida ProviúÍia nq 22ocü2001, Lai FêdêÉt nq 13.10í2015, LeiEsladuet no3.72112008, LeiEsraduâtho 10.132/2013, provimêhtô cGJ N. oo3/2014 ê prN]henü cNJ rrr-róopo)ã_--
O reíeddo é verdadê, dN íé

00005b1d73aíd94057r2d69re6bco5h849oS7o34âe.ttc35rabesr96bo763ecrddê5453661bsa3.ô8935670c071r91d901

6356d91 dc60 1 s575d8,idc3sê1,t€?0e3
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('ARTA CRI.]DI]NCIAL

A PRF]TEITI]RA MUNICIPAI- DIi AI,TO ÂI-ECRE DO PINDARÉ-/MA

AIl. (OM|SSÀOPhRMANE\ Dt- I t( [A( i()-(pt pMA^p

REF,: PRÊGÀo PRESI]NCIAI- :\i" OI4/20] I . CPI,/PMAÂ P

\r qurlidad. dc r!'pr.\cnrxnr. lLsír (li .orpr(\r 82(; (I)ltÍtR(-t() Dg pR()Dt,t()S t:
}]Qt ll'A]lt:N I OS LlMl l AD^. rn\.nhn,,t \p.rr :lli t7r)8510t)0t 16.§om rnd.r.§{r rrn tiux.h),ia Mcrhv.
l:66.11.4\',\ti.( uririhr I,R_!Í(d!n!iÚr,\.Srx \it!!i.t) \ri,al,nrrsit\.t,,rlrdorrd.r(.(ilut.idrtdentidôtl.
n' 11.100.1)i'?9ll)1,0ô \\1,!t,\ ( { l,t .ji 9()j ,l.lj 99. p.tri no\ Í.|r.\!nlâr rrr lL,tàçào enr r(t.ratur!..onl
B'(l.r.s p rn l.rr ulnÍ ()rLíx\. Ílne.\ d. Ir!çr). rccurso ( pralr.r. k\t(,\ (,\ denrürs ntos

l).nrn$rL.r rr' rcíânrc (n' no re (lâ r(prc{. rada.

('u.ilitE,23 de Â8osrô dc:021
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Ir2(; COMf,RCtO DE pROÍrtlTos E EQUtpaMENT(» LtM|TADA
CNPJr Ja.l79.&§l/fl)o!-16

I-ILIANI] ÍJERNANI)A II"RRI]IRA
('Pf i 079.7t t.079-86 / RG: lo.7.lE.{:tO-:
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Págiha 1 de 6
B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONT
cNPJ 38.1 79.851/0001-16

NIRE 41209477702

LILIANE FERNANDA FERREIRA, brasileira, solteira, natural de Colombo/PR, empresáÍia,
nascida em 27llgl'199'l, inscrita no CPF sob n" 079.711.079-86, portadora da cartêira de
identidadê RG n' 10.748.430-2 SESP/PR, residente e domiciliada à Rua Jose Merhy, 1266,
Boa Vista, CEP: 8256G.440, Curitiba-PR, titular de uma LÍDA (Sociedade Empresária
Limitada), que gira sob a dênominaçáo de B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS E
EQUIPAMÊNTOS LIMITADA, com sede e domicílio na Rua Jose Merhy, 1266, Boa Vista,
CEP:82560-440, Curiliba-PR, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do
Paraná sob o NIRE 41209477702 en 21lOBl2O2O, resolve proceder a primeira âlteração
contratual, conÍorme as seguintes cláusulas e condi@s:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO: A sociedade que tinha por objeto a lmportação,
êxportaÉo e comercio atacadista de equipamêntos de informátic€ comercio varejisla
especializado de equipamentos de telêfonia e @municação materiais de construÉo
Íerragens e Íênamentas movêis e artigos de colchoaria maquinas e equipamentos para uso
industrial, paÍtes e peças dê roupas e acessórios para uso proílssional e de segurança do
trabalho instrumentos e materiais para uso médic!, cirúrgico, hospitalaÍ e de laboratórios de
p.óteses e artigos dê ortopedia de produtos odontológicos de maquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospltalar partês e peças comêrcio varejista de
artigos de papelaria de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas artigos de uso doméstico
moveis peçâs e acessórios novos para veículos automotores retropoetores, embalagens,
quadros e molduras mâtêriâl êlétrico fenagens e feÍâmentas matêriais hidráulicls artigos de
iluminação brinquedos e artigos recreativos de artigos esportivos de cosméticos, produtos
de perfilmaria e de higienê pessoal artigos médicos e ortopédicos artigos de óticâ
equipamentos para esqitório de artigos fotográíicos e para Íilmagem comercio varejisla
especializado de lnstrumentos musicais e acessórios de peçâs e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico de equipamentos e suprimentos de inÍormática de
eletrodomésticos e equipamêntos de áudio e vídeo seryiços de instalação e treinamento de
equipamentos de informáticá desenvolvimento e licenciamenlo de programas de
computador não-customizáveis desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
design Íeparação e manutenção de computadores aluguel de maquinas e equipamentos
comerciais e industÍiais, sem operador aluguêl dê maquinas e equipamentos paÍa oscíitório
tratamento de dados, provedores de sêNiços de aplicaÉo e serviços de hospedagem na
inlemet prestação de serviço de informação intermediaÉo de serviço ê negocio e
prêparaÉo de documentos e sêrviços êspecializados de apoio administ.ativo fabíicação de
periÍéricos para equipamentos de informáticá fabricáção de equipamentos de informática
reparaçáo e manutenção de equipamentos de comunicaçáo.
E passa para: lmportaçao, exportaçáo e @mercio atacadista de equipamentos de
informática, comercio varejista especializado de equipamentos de teleÍonia e comunicâção,
materiais de construção Íerragens e ferÍamentas, moveis e artigos de colchoaria, maquinas
e equipamentos para uso industrial, partes e peças de roupas e acessórios para uso
proÍissional e de segurança do trabalho, instrumentos e materiais para uso médico,
ciúrgico, hospitalar e de laboratórios de próteses e ârtigos de ortopedia de produtos
odontológicos d6 maquinas, aparelhos e equipamentos paÍa uso odonto-médico-hospitalar

PAFÂ USO EXCLUSIVO OA JUNTA COMERCIÁL DO ESTÂDO DO PÂRÂNÁ
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Págba 2 de 6
B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMII

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATU
cNPJ 38.1 79.851/0001 -16

NtRE 41209477702 Rubrlcâ

paÍtes e p€ças, comercio varejista de artigos de papelaria, de aÍtigos de tapeçaria, codinas
e persianas, artigos dê uso doméstico, moveis, retroprojêtores, embalagens, quadÍos e
molduras, material elétrico, fenagens ê Íenamentas, materiais hidráulicos, artigos de
iluminaÉo, brinquedos e aÍtigos recreativos, de artigos esportivos, de cosméticls, produtos
de perfumaria e de higiene pêssoal, artigos médicos e ortopédicos, aÍtigos de ólica,
equipamentos para escritório, de artigos fotogÉíicos e para Íilmagem, comercio varejista
especializado de insirumentos musicais e acessórios de peçás e acessôrios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico dê equipamentos e suprimentos de inÍormática, de
eletrodoméslicos e equipamentos de áudio e vídeo, serviços de instalação e treanamento de
equipamentos de informática, desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não-customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizávois, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda,
design reparaÉo e manutenção de computadores, aluguel de maquinas e êquipamentos
somerciais e industriais sem operador, aluguelde maquinas e equipamentos para escritório,
tratamento de dados, provedores de serviços de aplicâÉo e serviços de hospedagem na
intemet, prestagão de serviço de informaÉo intermediação de serviço e negocio e
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, ÍabricaÉo d€
periféricos para equipamentos de inÍormática, fabricação de equipamentos de informática,
reparaÉo e manutenÉo de eguipâmentos de comunicação.

CúUSULA SEGUNDA: Fica eleito o foro da comarca de Curiliba-pR para o exercício e o
cumprimênto dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expÍessa renúncia a
qualquer outro, por mais especialou privilêgiado que seja ou venha ser.

CúUSULA TERCEIRA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato social
consolidado que não colidirem com as disposieóes do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA: DA CONSOLTDAÇÃO DO CONTMTO: À vista das modificações
ora ajusladas e em consonância com o que determina a Lei no. 1O.4OOI2OO2, RESOLVE, por
estê instrumento, atualizar e consolidar o contato social, mediante as condições ê cláusulas
seguintes:

B2G COT,IÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMIÍADA
CONTRATO SOCIAL CONSOÚDADÔ

cNPJ 38.í79.85í/0001í6
NIRE 4í209/í77702

LILIANE FERNÂNOA FERREIRA, brasileira, solteira, natural de Colombo/PR, empÍesária,
nascida em 2710ü'1991, anscrita no CPF sob n' 079.71 1.079-86, portadora da carteira de
identidade RG n' '10.748.430-2 SESP/PR, residente e domicitiada à Rua Jose Merhy, 1266,
Boa Vista, CEP:8256H40, Curitiba-PR, titular de uma LTDA (Socredade Empresária
Limitada), que gira sob a denominação de B2c COMÉRC|O OE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LIMITADA, com sede e domicítio na Rua Jose Merhy, 1266, Boa Vista,
CEP: 8256H40, Curitiba-PR, com seu contrato social Íegistrado na Junta Comercial do

PARÀ USO EXCLUSIVO DÀ JUMTÂ COMERCIAL DO ESTADO DO PAR' Á
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B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIM
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTMT

cNPJ 38.179.851/0001-16
NIRE 41209477702

Paraná sob o NIRE 41209477702 em 21lO8l2O2O, resolve proceder a pímeira alteração
contratual, coníorme as seguintes cláusulas e condições:

CúUSULA PRIÍíEIRA: DO NOME EMPRESARIAL: A SOCiEdAdE AdOIATá COMO NOME

empresarial: B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAiIENTOS LIMITADA.

cúUsULA SEGUNDA: DA SEDE: A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua
Jose Merhy, 1266, Boa Vista, cEP: 82560-440, curitiba-PR.

cúusuLA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL A sociedade terá por objeto o exercício das
seguintes atividades econômicas de lmportação, exportaçáo e comercio atacadista de
equipamentos de informática, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia
e comunicaÉo, materiais de construção Íenagens e Íerramentas, moveis e artigos de
colchoaria, maquinas e equipamentos para uso industrial, partes e pecas de roupas e
acessórios para uso profissional ê de segurança do trabalho, instrumentos e materiais paÍa
uso medico, cirúrgico, hospitalar ê de laboratórios de próteses e artigos de ortopedia de
produtos odontológicos de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar partes e peçás, comercio varejista dê artigos de papêlaria, de artigos de
tapeçaria, cortinas e persianas, artigos de uso domásüco, moveis, rêtroprojetores,
embalagens, quadÍos e molduras, material elétrico, Íenagens e ferramenias, materiais
hidÉulicos, artigos de iluminaÉo, brinquedos e artigos recÍeâtivos, de artigos espo.tivos, de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos médicos e oítopédicos,
artigos de óticâ, equipamentos para escritório, de artigos fotográÍicos e para filmagem,
comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios de peças e
acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico de equipamentos e
suprimentos de informática, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, serviços
de instalaÉo e treinamento de equipamêntos de informática, desenvolvimento e
licenciamento dê programâs de computador não-customizáveis, desenvolvimento e
licenciamento de programas do computador customizáveis, desenvolvimento de programas
de computador sob encomenda, design repaÍaçáo e manutenção de computadores, aluguel
dê maquinâs e equipamentos comerciais e industaiais sem operador, aluguêl de maquinas e
equipamentos para escritório, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na internet, pÍestaÉo de serviço de infoÍmaÉo intermediação dê
serviço e negocio e preparaÉo de documentos ê serviços especializados dê apoio
administrativo, fabricação de periféricos para equipamentos de informática, fabricaÉo de
equipâmentos de informáticâ, reparaÉo e manutenÉo de equipamentos de mmunicâção.

CúUSULA QUARTA: iNIcIo DAS ATIVIDADES E PRÁzo DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade inicaou suas atividades em 21108/2020 e seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.

cúusulA outNTA: Do CAPITAL O capital é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido
em 12.000 (doze mil) quoias, no valor nominâl de R$ 1,00 (um real), cada uma formado por
12.000,00 (doze mil reais) em moeda conente no País.
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Págiara 4 dê 6

B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRAT

cNPJ 38.1 79.851/0001-í6
NIRE 41209477702

Rubrica

Parágraío único: O capilal oncontra-so subscÍito e integralizado pelo(a) sócio(a) da
seguinte Íorma:

socto(a) QUOTAS CAPITAL
LILIANE FERNANOA FERRÊIRA 12.000 R$ í2.000,00
ÍOTAL r2.000 R$ 12.000,00

CLÁusuLA SEXTA: DEGLAPÁçÃo DE ENQUADRA ENTo: oeclara sob as penas da
Lei, que se enquadra na condiÉo de MICROEMPRÊSA, nos termos da Lei Complementar
no. 123, de 1411212006.

CúUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAçÃO. A administração da sociedade será exercida
pelo(a) sócio(a) LILIANE FERNANDA FERREIRA quê repÍesentará legalmente a sociedade
e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA OITAVA: DO BALANçO PATRTMONTAL Ao téÍmino de cada exercício, êm 31
de DezembÍo, o administradoÍ prestaÍá contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CúUSULA NoNA: oEcLARAçÃo DE DESIMPEoIÍYIENTo DE ADi,INISTRADoR o
Administrador dêclaía, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
administraÉo da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenaÉo criminal, ou por se
encontÍar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorÍência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CúUSULA DÉClilA: DO PRó LABORE. O(a) socio(a) podeÉ, Íixar uma rôtirada mensat,
a título de pro labore para o sócio(a) administrador(a), observadas as disposiçôes
rêgulamentares pertinentes.

CúUSULA DÉCl A PRIME|RA: DtSTRtBUtçÃO DE LUCROS. A sociedade poderá
levanlar balanços intermediários ou intercêla.ês e distribuir os lucros evidenciados nos
mesmos.

cúusuLA DÉctÍúA SEGUNDA: DA RETTRADA ou FALEct ENTo DE sócto(A).
Retjmndo-se, falecendo ou interditado qualquer sócio(a), a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autor2ado legalmente. Náo
sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na
continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na
data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuido ou suportado pelos sócios
na proporÉo de suas quotas.
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B2G COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CO
cNPJ 38. 1 79.851/0001-1 6

NIRE 41209477702
Rulrricâ

Parágrafo único: O mesmo procedimento seÉ adotado em outros casos êm que a
sociedade se resolva em relação a seu(ua) sócio(a).

cúusuLA DÉctlra TERGEIRÂ: DA cEssÃo DE QUoTAS. As quotas sáo indivisíveis e
não poderáo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o @nsentimento do outro sócio, a
quem fca assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à vênda, formalizando, se rêâlizada a cessáo delas, a alteração
contratual pertinente.

cLÁusuLA DÉclÍúÂ QUARTAT DA RESPONSAB JDADE. A responsabitidade de câda
sócio(a) é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.

CúUSULA DÉCIÍIIA QUINTA: DA REGÊNOA SUPLÊTIVA POr ESIE AtO dEtErMiNA.§E A
regência supletiva da sociêdade pelo regramento da sociedade anônima, conformê dispõe o
parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA OÉCIMA SEXTA: DO FORO. Fica eteito o Foro da Comarca de CuriÍba - pR,
para qualquer aÉo fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito
especial que seja,

E por estarem em peíeito acordo, em tudo que neste inslrumento particular Íoi
lavrado, obrigam-se a cumpÍir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento
em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do
Estado do Paraná.

Curitiba-PR, 22 de janeiro de 2021.

Assinado Digitalmente
LILIANE FÉRNANDA FERREIRA.

Assinado Digitalmenle
OSCAR CIPRIANI.

Proiêssô n"
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secíêtaria Especial dê DesburocralizaÉo, Geslão e Govemo Dígital

Seerêtârie dê Govêmo Digital

Dêpârtamênto Nacional dê Registro Empresarial ê lntegraÉo

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

certilicamos que o ato da empresa B2G coMÉRcto DE PRODUTOS E EOUIPAMÉNTOS L|M|TADA consta
assinado digitalmente por:

Folhã n'

DO(S) ÀSSIN/ÀlwE(S)

CPF

0797'1107986 LILIANE FERNANDA FERREIRA

23255498953 OSCAR CIPRIANI

-V-.

(

cóorco DÊ vÊRJlrqçrol

B2c C..dACIO Dr 
'@ffi 

r lAorPrGrOê !Ddtrs

si(rlíÁE o-@xÀ!

iPro3so, ricr .uJ.i!o À c@

DÉ ts/o1/2027

a3
Jfi

$(
to ltE
D



16n9n024 hths://api êutdignal âzevêdôbaslos not br/dedaracao/10281 1609208361499203

REPÚBUCA FEDERAÍIVÂ DO BRASIL
ESÍÂOO DA PARAIBA

cÂRrôRlo azEvÊoo aÂsTos
FUNDÀDO ET IfIEE

pRrl,ErRo REctsÍRo crvrL DE NA9CTMEN?O E ÓB|TOS E pRtVÂTtVO DE CÀSAüEi|TOS, II{TERDTÇÕES E TUTELAS DA CO ARCA DE
JOÀO PESSOA

Av. Epilácio PsssG,1145 BaiÍo dos Estados 58030{0, João Pêssoá PB
Tel.: (83) 3244 5404 / FáÍ (83) 3244-5484

htlp / dw.aovôdobãsiG ôol bí
E,mil: ertono@âzevêdobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO OIGIÍAL

O Bel. válbêr azêvêdo dô MiÉnde Cavalcant, Ofciâl do Pnmeúo Regislro ciül d6 Nascimentos e óbiios o Pdvativo dê CasálMto3, tnloÍdiç(,ês e
TÚtêl6s côh alribuiÉo de sLrlênlicár e re@nhê@r limâs dâ comârÉ de Joáo Pêssoâ capiLl do Esüado dâ Pârâiba, em ürtrde dê Lêi, etc...

DECLARA pêm o§ dêvn o§ fin§ d€ direito que, o .lo.umento eft ârexo irlênrficaóo iídivÉuarrenre êm cadâ Códiro de Aúonthalao Oisirat, ou ôa
reÍêida sêquênciâ, íoi áL,tsntiiEdo de @do com as Legistaçôes e nomâs vigentesr.

^ECLARO 

shda que. p€rá sÉrantr t-ánsParênciâ ê seguÉnçá jurÍdicá dê lodG o§ aro6 oriundos dâ âtjvidade Noráíiât ê Regjsrrãl no E§iado da
àrálbâ, íoi insijtuido p.€ da L€r No 10.132, dê 06 dê novembrc de 2013, a apli@çlo oú,gatónâ dê um s€to Digitãt dê Fis-tizáÉo ExFaiuddrls iodG os áios de nolas e rêgist§, composto de um códiso úna6 (por êxemplo, Sêro Disúr: aBc1234rxrx2) ã dêcsá íoma, eiiã eutêniicrÉo

procêssâdâ p6lâ nossa Sêrventiô pode sêr vêrifcâdâ e @nfimâdâ tântas veies quânlo íor n€cessário âtrâvd do site do Triúnal de Jusriça'do
Êsiado dâ Pârâibâ, ênderc9o htFsr/cryÍêsedoda.tjgbjus.b/seionigilau

A aulenücafão digitãl do doormênlo íêz plova de que, na dara e hora em que êle íoi rêarjzada, a êmpêsâ stEG - apoto aDMtNtsÍRATtvo
EIRELI linha po§sê dê um doôumsnlo @m as mesmas €râctorisries que ídêm epEdúrdâs na cópiá âúêntt€dá, sndo da êmpres S|EG -
APolo ADMINISTRAÍIVo ElREtl ã es!úsbjlkjâdê, úni€ e exclusivâ, pela adqêidadê do ddmênto apr€€êntádo a 6!e Cãr!ório

Esi,. oEcLÁMçÃo íoi emiüida êm !6/091020 15:3715 (hor. local) arÉvés do sslma d6 áutenücaÉo dúitat do caíóíio Azêvêdo Bastos, dê
alordo @m o Art f. 10! e sêus §§ lq ê 2q da MP 2200/2oo I , @mo LamDém, o doNm€Íno êrelónico áLrten!;do @niendo o C€r í.ãdo Digirai d;
blulâl do CâdóÍioÂzêvêdo Básios. pôdêlá se. ericiiado diÉtámonte â empêa S|EG - ÂPO|O ADW!üSTRAT|VO ETREU o{r ao Csrtoó psb
êndêe@ d€ Mail arriênliÉ@d6vedobasios rct.br

Paía iníormações mais detâlhâdâs deste alo, âcêssê o site lllp§tzêgkls[ar azevedobaslos nor br e intone o có.tbo de Al]/lênncaçáo Dbitâ1..

Ésia hârâÉo é valida pq têDpo tn tât miná.lo ê êstá disponivet peÉ (rcuns em ms síe.
rcódlgo d. Âur.ntlcâçlo Disitat: !0281160920a361499203-1
"L.gl.lâçõti vb€nto.: Lei Fêd6rar no 8.935,/94, Lei Fedêrat nq 10.,{lit2oo2, M6dida provisó.iã n! 22ool2oor. Lêi Fêdôlat no 13.10í2015, Lea
Esiadual no 8 72112008, LeiEstaduâl no 10.1322013 6 píoühenio CGJ N. OOú014

O r6íendo é vedâdê. do! fé.

1d734íó94rc572d69fe6bco5bb3e2cí4gctr3b1367d1Efsbê947âc9ro€ao61f4dcb4cfe3Í40368ô6í3951c4{}92bb66B989paeBt91599Í8ô37bdi
dd6356d9 1 dc6ol 5575d84dc3aÉ l{ep0e3
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DECLÀRÀCAO

RCf.: PREGÃO PRESENCTAL 014/202I CPL/PMAAP

A empresa B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LIIvflTADÂ, inscrita

tro CNPJ n' 38.179.851/0001- 16, com endereço na Rua José Merhy, l2ó6, Boâ Vista, Curitiba /PR, por

iútemédio de sua procuradora, a Sra. Valéria D'Avila Limâ Silva, portadora do RG n' 04000379201062

e CPF n' 055.995.843-99, declars, sob as sançôes admini§trativas cabíveis e sob as penas dâ lei, em

especiâl o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a ernpregar âgentes incapazes ou r€lativamente incapaze§; consoante o dispo§to no

lnciso V do AÍÍ.27 d^ Lei n" 8.666, de 2l de junho de 1983, acrescido pela Lei n' 9'854, de 27 de

outubro de 1999, que não pos§ui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de l8(dezoito)

anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e em qualquer babalho menores de I ó (dezesseis) ano§'

salvo na condiçâo de apÍendiz a partir de I 4 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa esiá excluída das

Complementar n". 14712014 e; na presente data, é considerada:

(D MICROEMPRESA, conforÍre Lei Complementar n" 147l2014i

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimcnto a§ exigências de hâbilitação; que e§ta empresa

atende a todos os requisito§ de habilitâção, bem como aprescilÍa sua proposta com indicação do objeto e

do preço oferecido os quais atendem plsnamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos temos do artigo 32, § 2 ', da Lei FedeÍal

n.' 8.66ó193, que até a presente data lrenhwrl fato ocoÍreu que a inabilite a pârticipar do PREGÃO em

epígrafe, e que contra €la não existe nenhum pedido de falência ou concordata Declara' outrossim'

conhecer tra integm o Edital e que se submete a todos os seu§ termos'

a. Declan âiÍrda, nos temos do artigo 9o, III' da Lei Federal n'8 666/93, que não possü em seu

quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade coni'atante ou responsável pela

ricitação. lil

vedaçôes

{^

constantes na Lei

Rubrica

a
b. Declara também. úos termos do aÍigo 9o' I e II' da Lei Federal n " 8'ó§ó/93' que nãori

suas hipóteses vedadas {- [$
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Processo no

de proposta:

Rubrica

5) Quanto â

a) A propostâ ânexa foi elâborâdâ de maneirâ indepeídente (pelo licitaote), e que o conteúdo da

proposta anexa não foi, no todo ou em parte! direta ou indiretamentc, infomado a, discutido com ou

rcccbido de qualquer outro paÍicipantc potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer

meio ou por qualquer pessoa;

b) A intetrção de apresentâr a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de

qualque. outro paÍicipante potencial ou de fato da (identificaçâo da licitação), por quatquer meio ou por

qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir nâ decisão de qualquer outro

participant€ potencial ou de fato da (identificação da licitaçâo) quanto a participar ou não da referida

licitação;

d) Quc o conteúdo dâ proposta anexa não serâ no todo ou em paÍte, dirctâ ou indiretamentc,

coÍnuÍricâdo a ou discutido com qualqüer outro participaúe potencial ou de fato dâ (ideDtificação da

licitação) antes da adjtldicaçâo do objeto da referidâ licitação;

e) Que o conteúdo da propo§ta ânexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indietamente,

informado a, discutido com ou recebido de quâlquer integrante de (órgão licitante) anks da abertura

oficial das propostas;

I Que estâ plenamente ciente do teor e dâ extensão desta declaração e que detém pleno§ poderes

e informações pam firmáJa-

Curitiba, 23 de Agosto de 2021

iLt,'^" Cq"rt" I"^-* ú \^.c-

B2G CO]ITERCIO DE PRODUTO§ E EQUIPAMENTOS LIMITADA
CNPJ: 38.1?9.851/0001-16
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PROCURADORA: VALÉRIA D'AVILA LIMA SILVA
RG N' 040001792010ô2 CPF N'055.995.84J-99 A
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Govemo do Êslado do Paraná
SecreEna da À,liüo e Pequena Emprêsa
Junta Comercialdo Eslado do Pâraná

CERTIDÃO SIMPLIF]CADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

c€niÃcárc qw § intuítEçõê â
nêsta Júnra C@rci:l e sào

Nom ÊmeEgÉ: B2c corÉÂco

NÍll,úJulí.É:scdâdôEm,GriâLmidâ

NIRE {sêde)
41209477702

CNPJ
3a 179851/0001-16

Dara de Ato condtúrivo
21D8/2024 21DA2020

RUA JOSE MERHY. N'1266, BOA VISTA - CUNüá/PR. CEP 8256G440

rrv TORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE EqUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISÍA ÊSPECIALITáOO OE
EQUIPAMENTOS DE TETEFONIA E COMUNICACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRÁGENS E FERMMEN'AS MOIEIS E ARÍIGOS OE
COLCHOARIÁ MAOUINAS E EOUIPAMÊNÍOS PARÁ USO INDUSTRIAL. PARTES Ê PECAS DE ROUPAS Ê ACESSORIOS PAFI^ USO
PROFI§SIONALE OE SEGURANCA DO ÍfiABALHO INSTRUMENÍOS É MATERIAIS PAR^ USO MEDICO, CIRURGICO. hOSPIIATÀR E DE
LABORATORIOS OE PROÍESES EARÍIGOS D€ ORÍOPEOIAOÊ PROOIIiOS OOONTOLOGICOS OE MAOIJINAS, APARELHOS E
EOUIPAMENTOS PARA USO OOONTGMÉOICo'HOSPITAI-AR PARIE§ E PECAS COMERCIO VÀREJISTA DE ÁRÍIGOS OE PAPELARIA OE
ARTIGOS DÊ TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS ARTIGOS OE USO OOMESÍICO MOVEIS, RETROPROJETORES, EMBALAGENS,
OUAOROSE MOTOI]RÀS MATERIAL ELETRICO FERRAGENS E FERRÁMENÍAS MAÍERIAIS HIDRAULICOS ARTIGOS DE ILUMINACAO
BRINOT]EDOS E ÀRÍIGOS RECREÂTIVOS DE ARÍIGOS ESPORTIVOS OE COSMETICOS PRODUÍOS OE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL ÀRÍIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS ARTIGOS OE OPTICA EQUIPAMENÍOS PARAESCRITORIO DEARTIGOS FOTOGRAFICOS É
PARA FIIMAGEM COMERCIO VAREJISÍA ESPECIAIIZÀDO DE INSTRUMENÍOS MUSICAIS EACESSORIOS DE PECAS E ACESSORIOSPARA
APARÊLHOS ELETROELETRONICOS PARÁ USO DOMESTICO OE EOUIPAMENIOS E SUPRIMENTOS OE INFORMÁTICAOE
ELETROOOMESÍICOS E EOUIPATVIENÍOS oE AUDIO E VIDEO SERVICOS DÉ INSTAaCAO E TREINAMENTO OE EOUIPAMENTOS OE
INFORMATICA OESENVOLVIMENIO E LICENCIAMENTO OE PROGRÂMAS OE COMPUTADOR NAGCUSÍOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E
LICENCIAMENTO OE PROGMMAS DE COMPUTADOR CUSÍOMIZÂVEIS DESENVOLVIMENTO OE PROGRÁIVIAS OE COMPUÍAOOR SOB
ENCOMENDAOESIGN REPARACAO E MÂNUTENCAO DE COMPUÍADORES AIUGUEL OE MÁOUINAS E EOUIPAMENTOS COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS, SEM OPERADORALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARÂ ESCRITORIO ÍMTAMENTO OE OADOS. PROVEDORES
DE SERVICOS OE ÀPLICACAO E SERVICOS OÊ HOSPEDAGEM NA INTERNET PRESÍACAO OE SERVICO DE INFORÍIIACAO INIERMEOIÁCAO
DE SERVICO E NEGOCIO E PREPARACAO OE OOCUMEMÍOS E SERVICOS ÉSPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRAÍIVO FABRICACAO OE

PERIFERICOS PARÂ EOUIPAMENTOS OE INFORMATICA FAARIoACAO DE EOUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPÀRACAO E MANUTENCAO
OE EQUIPAMENTOS OE COMUNICACÁO.
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Ruirricã

DECLARACAO

RCf.: PREGÃO PRESENCIAL OI4l2021 _ CPL/PMAAP

A empresa B2G COMERCIO DE PRoDUTOS E EQUPAMENTOS LIMITADA, inscrita

no CNPJ n" 38.179.851/0001- 16, com endereço na Rua José Merhy, 1266, Boa Vista, Curitiba /PR, por

intermédio de sua sócia admiÍristradora, a Srta. Liliane Fernanda Ferreira, portadora do RG n'

10.748.430-2 e CPF no 079.711.079-86, declarà, sob as sançôes adminishativas cabíveis e sob as penas

da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativament€ incapaze§; con§oante o disposto no

Inciso V do Art.27 da Lei n'8.666, de 2l de junho de 1983, acrcscido pela Lei n" 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não possü ern seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito)

aüos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menoÍes de I 6 (dezesseis) ânos,

salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quaÍorze).

2) QuaÍto â condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações na Lei

Complementar no. 141/2014 e: rapresente data, é coNiderada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n' 147l?014;

3) Quanto ao pleno conheçimento e atendimento às exigências de habilitação; que e§ta empresa

atende a todos os requisitos dc habilitação, bcm como apresentâ sua proposta com iídicação do objeto e

do preço oferecido os quais atendem plenametrte ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.o, da Lei Federal

n." 8.666/93, que até a presente data neúum fato oconeu que a inabilite a participar do PREGÂO em

epígafe, e que contra ela I1ão existe neúum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim,

conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seu§ termos.

suas hipóteses vedadas.

r-rr.rar.rr rrnr'rmoe §l#Lff Iffi iísX'
FERREIRA:07971 l0
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5) Quanto a ela de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), ç que o conteúdo da

propostâ ancxa íão foi, no todo ou em paíc, diÍeta ou indiretamente, informado a, discutido com ou

recebido de qualquer outro participante pot€ncial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer

meio ou por quahuer pessoa;

b) A interyão de apresentar a proposta anexa não foi iúformada a, discutido com ou recebido de

qualquer outro participante polencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por

qüalquer pessoa;

c) Que flão te[tou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de quâlqueÍ outro

participânte poteDcial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida

Iicitâçâo;

d) Quc o conteúdo da proposta anexa não scrá, no lodo ou cm parte, direta ou indirctâmente,

comunicado a ou discutido com qualquer outro paÍicipante potencial ou de fato da (idenrificação da

licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa nâo foi, no úodo ou em parte, direta ou indiretamenle,

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integmnte de (órgão licitante) antes da abeÍtua

oÍicial das propostas;

0 Que está plenamentg cietrte do teor e da extensão desta declaração e que detem

e informaçôes para firmáJa.

poderes

Curitiba, 23 dc Agosto de 2021

Lt Lt A N E FERNAN DA i:: li,f,,';Jffiií;T"
FERREIRA:07971 10 FERRETRA:07e71107e86

§
boraçâo irdep€ndente

plenos

Í

7986 Dados: 2O2I .08.23 '16:36:07

,03'00'

B2G CoMERCIO DE PRODUI'OS E EQUIPAMENTOS LIMITADA
CNPJ: 38.179.851/0001-16

LILIANE FERNANDA FERREIRA
CPF: 079.71 1.079-86 / RG: 10.748.430-2
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