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Razão Social:  Advanced  Reseller Comercio e Serviços de Tecnol ta Ltda. 
Cnpj: 09.368.935/0001-08 

Irt.. 	-for Technology  

ANEXO  III  — MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0062/2022 
PROCESSO N° 0165/2022 

A  Advanced  Reseller Com. e Serv. de Tecnologia Ltda. — EPP, devidamente inscrita 
no CNPJ sob n° 09.368.935/0001-08, com sede na Rua do Grito, 387 conj. 134 — 
lpiranga, São Paulo — SP — CEP: 04217-000, por seu representante, em 
conformidade com o disposto no artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520/2002, 
DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital 
que rege o certame acima indicado. 

São Paulo, 18 de Outubro de 2022 

A tn-attrra-M-Representante Legal da Empresa 

RICARDO BARACHO MENDES COSTA 
RG: 44.206.392-1 
CPF: 382.116.468-97 

Rua do Grito, 387 - Conj. 132 - lpiranga - www.arit.c m.br 
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Os sócios resolvem alterar a atividade da empresa passando para: 

a) Consultoria e tecnologia da informação; 
b) Help-desk  serviços de apoio ao cliente; 
C) Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 

hospedagem na internet; 
d) Atividade de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica 

especifica 
e) Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório; 
f) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
g) Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 

informática; 
h) Comercio varejista especializado de equipamento de telefonia e comunicação; 
I) 	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 
j) 	Desenvolvimento e licenciamento de programas de customizáveis; 
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INSTRUMENTO PARTIC(J..AFT  OE  ALTERAÇÃO N2  03 DA SOCIEDADE 
EMORgSÁRIA LIMITADA  

ADVANCED  RESELLER COMÉRCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 

6240J:09.366.935/0001-08 

NIRE: 35.228.151.685 

RAPHAEL MELITI LOPES, brasileiro, solteiro, nascido em 07/09/1987, empresário, 
portador do RG 42.755.199 SSP/SP, emitido em 05/11/2005 e CPF/MF 364.808.458-
54, residente e domiciliado na Rua Piragunuriga, ri9  791, Vila Bertioga, São Paulo - \ 
SP, CEP: 03187-010; 

N ALEXANDRE NUNES TORRES TAVARES, brasileiro, solteiro, nascido em 
17/06/1971, empresário, portador do AG 20.410.869-X SSP/SP, emitido em 
17/06/2004 e CPF/MF 135.582.868-63, residente e domiciliado na Rua Vergueiro, n9  
8993, bloco 1, apto. 114- Vila Firminiano Pinto -  Sao  Paulo - SP, CEP: 04273-200; 

únicos sócios que compõem a Sociedade Empresária Limitada, que gira sob a 
denominação social de:  ADVANCED  RESELLER COMERCIO E sERvIgos DE 
TECNOLOGIA LTDA, com sede na Rua do Grito, n9  387, 139  andar, conjunto 134, 
lpiranga, São Paulo - SP, CEP: 04217-000, inscrita no CNPJ/MF sob n9  
09.368.935/0001-08, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob n9  35.228.151.685 em sessão de 22/01/2014 e sua ultima alteração 
registrada sob n9  239.675/15-0 em sessão de 23/06/2015, resolvem alterar seu 
contrato social, conforme cláusulas e condições, a saber: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

DA ALTERACAO DO OBJETO SOCIAL 
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Gji.fittULA SEGUNDA 

DA ALTEE-3A Ci-0 DO CAPITAL SOCIAL 

0 capital social que era de R$ 250.000,00-(duz-entos e cinquenta mil reais), passa a 
ser de R$ 580.000,00:(Cm-inhejitg-  s: oite:nta:rriil reais), representado por 580.000 
(quinhentos e oitenta 11) ciClotag de i'Apital. 	vslór nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, cujo aumento é totalmente subscrito integralizado neste ato, em moeda corrente 
nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim 
distribuído: 

RAPHAEL MELITI LOPES 	 290.000 quotas R$ 290.000,00 

ALEXANDRE NUNES TORRES TAVARES 290.000 quotas R$ 290.000,00 

TOTALIZANDO 	 580.000 quotas R$ 580.000,00 

Parágrafo primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social  
(art.  1.052 CC/2002). 

Parágrafo segundo: As quotas do Capital Social são indivisíveis e intransferíveis a 
terceiros sem o expresso consentimento dos demais sócios, a quem ficam 
assegurados, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua 
aquisição se posta A venda, formalizando, se retirada A cessão delas, a alteração 
contratual pertinente  (art.  1.056 e  art.  1.057 CC/2002). 

CLAUSULA TERCEIRA 

ENDEREÇO DA SEDE 

Decidem os sócios atualizarem o endereço da sede para: Rua do Grito, ng 387 — 139  
andar, conjunto 133 e 134 - lpiranga/SP — CEP 04217-000. 

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da 
sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento 
permanecem em plena vigor. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  

ADVANCED  RESELLER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ 09.368.935/0001-08 

NIRE: 35.228.151.685 

CLAUSULA PRIMEIRA 

DA RAZÃO SOCIAL  
REGISTRO CIN.TIL DO 1PIPIG
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TORRES TAVARES 290.000 quotas 	290.000,00 

290.000 quotas R$ 290.000,00 

(1\ 

cl..M.fsu  LA  SEGUNDA  

- 2 DÁB'EDE SOCIAL  

A sociedade tem sua_sede e foro nesta Capital do Estado de  Sao  Paulo à Rua do 
Grito, ng 387 — 13Q  am*,  FonjuAt6 138 e 1̂'S4 -1.piianga/SP — CEP 04217-000. _ — _ 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO OBJETO SOCIAL 

a) Consultoria e tecnologia da informação; 
b) Help-desk  serviços de apoio ao cliente; 
C) Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 

hospedagem na internet; 
d) Atividade de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica 

especifica 
e) Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório; 
f) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
g) Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 

informática; 
h) Comercio varejista especializado de equipamento de telefonia e comunicação; 
i) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 
j) Desenvolvimento e licenciamento de programas de customizáveis; 
k) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 

exceto imobiliário. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá ainda participar em outras empresas como 
quotista ou acionista, em consórcios e sociedade em conta de participação. 

CLAUSULA QUARTA  

DA DURACÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade iniciou as suas atividades em 21 de setembro de 2007, e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado  (art.  997, II CC/2002). 

CLAUSULA QUINTA 

DO CAPITAL SOCIAL 

0 capital social que era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), passa a 
ser de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), representado por 580.000 
(quinhentos e oitenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, cujo aumento é totalmente subscrito integralizado neste ato, em moeda corrente 
nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim 
distribuído: 

•11.  
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TOTALIZANDO 	 580.000 quotas 	R$ 580.000,00 

Parágrafo primeiro: A respomabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social  
(art.  1.052 CC/2002).- 

Parágrafo segundo:- As 	otao 	pital ,Social são indivisíveis e intransferíveis a 
terceiros sem o expres'io consentimento dos demais s6cios, a quem ficam 
assegurados, em igualdade de condições e prego, direito de preferência para a sua 
aquisição se posta à venda, formalizando, se retirada à cessão delas, a alteração 
contratual pertinente  (art.  1.056 e  art.  1.057 CC/2002). 

CLAUSULA SEXTA 

DA ADMINISTRACAO  

A administração da sociedade caberá aos sócios administradores Srs. RAPHAEL 
MELITI LOPES e ALEXANDRE NUNES TORRES TAVARES, com poderes e 
atribuição de assinar todos os documentos isoladamente, as operações bancarias, 
inclusive a movimentação de conta corrente, emissão e endossos de cheques, ordens 
de pagamentos, será exercidas isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio  (art.  997, VI, 1.013, 
1.015 e 1.064 00/2002). 

Parágrafo único: Os sócios administradores poderão constituir procuradores, através 
de instrumento alheio ao contrato social, desde que seja obedecido o disposto no  art.  
1.010 §1g 00/2002. 

CLAUSULA SÉTIMA 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo 
elaboração do inventário, do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, 
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas  (art.  1.065 CC/2002). 

CLAUSULA OITAVA 

DO PRÓ-LABORE 

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de "pró-labore", 
observados as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA NONA 

DO FALECIMENTO E OUTROS ATOS 

Falecendo ou interditados qualquer sócio, a sociedade continuará as suas atividades 
C,WAs  cheideAlittA0N4ptcessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo 
illtrn§NOtaP(okii6ciôssócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado 

°,1'144110a fitIPMCD,O.In situação patrimonial da -sociedade 	da resolução, 
metleaCia  ern  balanço especialmente levantado. 
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EL 	E ARAUJO BOTELHO 
RG 	42.224.868-X SSP/SP 
CPF N.337 694.048-74 
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' COLORIDA  

Sao Paulo, 24 	aio  e2019. 

RAPHAEL MELITI LOPES ALEXANDRE NUNES TORRES TAVARES 
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Parágrafo único: 0 mesmo pjocedtmento será adotado em outros casos que a 
sociedade se resolva em relação-  a seus sócios  (art.  1.028 e  art.  1.031 CC/2002). 

CLAUSULA DÉCIMA  

-bA;INEXI6TCIA:01011PEDIMENTO 

Os administradores declaram, sob penas da lei, de que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade  (art.  1.011, §1g CC/2002). 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DISPOSIÇÕES GERAIS. 

A sociedade não será obrigada à disposição inserta no  art.  1.078 CC/2002, no que diz 
respeito à assembléia, bem como, não necessita publicar as suas alterações sociais, 
bastando o registro junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com assinatura 
de todos os sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO FORO  

Os casos omissos no presente contrato serão regulados pelas disposições constantes 
no caput do  art.  1.053 CC/2002. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de 
Contrato Social, em 3 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se a primeira via ao 
arquivamento da Junta Comercial do Estado de São Paulo.  



CARTA DE CREDENCIAMENTO 

São Paulo, 18 de Outubro de 2022 

Ao (A) 
Pregoeiro (a) 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMBRICO BRASILIENSE 
PROCESSO DA N° 0165/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0062/2022 

Prezados Senhores, 

Pela presente, designamos o Sr. RICARDO BARACHO MENDES COSTA, portador(a) da 
carteira de identidade n° 44.206.392-1, expedida pela SSP do Estado de SP, CPF/MF n° 
382.116.468-97, para nos representar no certame em epígrafe, podendo rubricar 
documentos, renunciar ao direito de recurso e impugnação a recursos, assinar atas, recorrer 
de decisões administrativas, assinar termo de contrato e, enfim, praticar todos os atos 
inerentes à referida licitação. 

Atenciosamente, 

ALEXANDRE NUNES 
TORRES 
TAVARES:13558286863 

Assinado de forma digital por 
ALEXANDRE NUNES TORRES 
TAVARES:13558286863 
Dados: 2022.10,18 15:29:09 -0300' 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

ALEXANDRE NUNES TORRES TAVARES 
CPF: 135.582.868-63 

Razão Social:  Advanced  Reseller Comeircio e Serviços de Tecnologia Ltda. 
Cnpj: 09.368.935/0001-08 

Rua do Grito, 387 - Conj. 132 - Ipiranga - www.arit.com.br  
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARAÇÃO DE siTuAgÃo REGULAR PERANTE 
O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0062/2022 
PROCESSO N° 0165/2022 

Eu Ricardo Baracho Mendes Costa, representante legal da empresa  Advanced  
Reseller Com. e Serv. de Tecnologia Ltda. — EPP, interessada em participar do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0062/2022 da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense, declaro sob as penas da lei, que, a empresa  Advanced  Reseller Com. e 
Serv. de Tecnologia Ltda. — EPP esta em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, 
da Constituição Federal. 

São Paulo, 18 de Outubro de 2022 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

RICARDO BARACHO MENDES COSTA 
RG: 44.206.392-1 
CPF: 382.116.468-97 

Razão Social:  Advanced  Reselter Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda. 
Cnpj: 09.368.935/0001-08 

Rua do Grito, 387 - Conj. 132 - Ipiranga - www.arit.com.br  

Tehíicbqies 
TITANIUM PARTNER 

ro .essitina! 
PART R 

la.) 	• 
Ragner Circle 

SONIC \f(",  



inteiiiaence for Technology  

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0062/2022 
PROCESSO N° 0165/2022 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que  Advanced  Reseller Com. e Serv. de Tecnologia Ltda. — EPP, 
CNPJ n° 09.368.935/0001-08 6 microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro 
de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a 
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 
licitatório do Pregão Presencial n° 0062/2022, realizado pelo Município de Américo 
Brasiliense, Estado de São Paulo.  

Sao Paulo, 18 de  Outubro  de 2022 

Assinaturapresentante Legal da Empresa 

RICARDO BARACHO MENDES COSTA 
RG: 44.206.392-1 
CPF: 382.116.468-97 

Razâo Social:  Advanced  Reseller Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda. 
Cnpj: 09.368.935/0001-08 

Rua do Grito, 387 - Conj. 132 - lpiranga www.arit.com.br  
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CNH Digital 
Departamento Nacional de Trânsito 

QR-CODE  

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória no 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponiveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital  >, opção Validar 
Assinatura. 

SERPRO / DENATRAN 
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SAO PAULO 

CNH Digital 
Departamento Nacional de Transito  

QR-CODE  

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.bilassinador-digital  >, opção Validar 
Assinatura. 
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