
AGO/200.7  
VALIDA EM TODO 0 TERRITORIO!VAPIONAL • 

o 28 176 3.24 
• J:•.--..,m4ttis*'*$4..zp.4,9,-,... 

E TERESA FERNANDES PAZELLO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

Etk4;'03Ci•S'AP PAO.L. • 
S ..atiErtgAikexti;SZati'Fikiir/ 03YaLlfi71/4; 

>0.)Ya: çi7ft5t 

• . 	,CIATACE.'NASCIMENTO , 

7.50114::à.ETO 7-SP 	1$1,TUN/ 1.983 . 

11.1BEIRA0';151ETO,  
CENTRO: 	- 
CC LV.Z33/FLS .:70 /N :027-846 

32A 	8/: "4‘ " 	'` • 
t'; 	t 	P. Z.' 	ti 	it • 

• • L 	• 
LEI N° 7.116IDE 29/08/83 

,:,)•••••••[..1110•14. 

• Xi 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 
Er4.54v293 

(..//• 

polaor 
RG. 3.7110.116-4 

Setor e Utitações 

tA ORIGINAL CO 

IA 



o 
-o 
<a) 
a) 

o .0 
Si 

to 
 ,E) 

-0 
C.) c a) 

o 

to 
co -o 

to 

 
o o C.) 

0- 
c, 
C') o 

2 
0)  -0 

CO co 

o 
Z,7) "▪  -E co 

-5 

0 CU 
CV 0  
a)  cr)  

_72 O 
c 

co 
0 -0  
-0 0 

174—N— o  
coco  
▪ 0) 

c6 

a> • a) 
-o 

E 
• c, 

101 
C; 
CY - 0,1 
L1J 

ct 

02 Z.  
-02 .

o 

 
• •0 
• 2 

CL 
Z 
Ct 
LiJ u_ o - 

E 
• co 

▪ o 
E 

F- 

O • o 
c 

8 co-
o_ 0_ 
a) a)  

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: FGDL SERVIÇOS E LICITAÇÕES LIDA. 

CNPJ: 46.692.396/0001-86 	LE.:  797.919. 047.116 

Endereço: Rua Camilo de Mattos N°  1826, Anexo I 

Bairro: Jardim Paulista 

CEP 14090-210-- Ribeir6o Preto - SP 

OUTORGADO: MATEUS PAZELLO, casado, representante comercial, 
residente e domiciliado à Rua Sergio Balduino, 650 - Jardim 
Arlindo Laguna -  RIB  PRETO/SP, portador do cédula de 
identidade N° 28.176.324-0 e do CPF N°. 322.146.988-84. 

OBJETO: 	Representar o outorgante em Órgãos Públicos, Empresas 
Privadas, 

PODERES: 	Retirar Editais, apresentar e assinar documentos para 
cadastros, documentos para habilitação, propostas técnicas 
e comerciais, participar de sessões públicas, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formulação de lances 
verbais em pregões, assinar contratos e atas de registro de 
pregos, formular impugnações, interpor recursos, renunciar 
ao direito de recursos, apresentar representações junto ao 
Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contos do 
Município e TCU. representar em empresas para parcerias 
relacionadas ao objeto do contrato social, assinar todos e 
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 

Este documento tem validade até 13 de junho de 2024. 

Ribeirão Preto, 13 de junho de 2.022. 

Az .„ 
-  

Fabricio  Eg 	de Oliveira Del Lama 
CPF: 394.855,648-21  

N 	•Ie Ribeirao PrOn _  
cl  
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• efirão Preto C'.3P, 1 	 test 	J'  
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FABRICIO EGYNO DE Assinado de forma digital por 

OLIVEIRA  DEL 	 FABRICIO EGYNO DE OLIVEIRA  DEL  
LAMA:39485564821 

LAMA:39485564821 Dados: 2022.06.1416:14:11 -0300'  ClERIEF4,2,63:' 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.bridocumento/217591406228891822818  

0 	P. Autenticação Digital Código: 217591406228891822818-1 , 	Jo  , 	g Cartório Azevado Bastos 
S 	Data: 14/06/2022 16:26:00 • 	 - 	' ,• .\ rci• 	,Av. Presidente Epitaclo Pessoa - 1145 	 CO 

CL 
te- 	Valor Total do Ato: R$ 5,02 	 - 	i g. 	BairrO dos Estado, João Pessoa - Pa 	 .  

IL 	4C Selo Digital Tipo Normal C: ANC54484-13VB5; 	1/ 	(83) 32A4-8484  • cartorla@ammikbasto a s.ebr Valber Az  eve  de M. Cavalcanti l— 
e 	 d. 	Mtps://azevedobastos.not.br 	 Titular 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.:  (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com 
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da  Paraiba,  foi 
instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e 
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser 
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA tinha posse de 
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o 
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos 
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/06/2022 16:39:31 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o  Art.  
1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, 
poderá ser solicitado diretamente a empresa FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  autentica@azevedobastos.notbr 
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e esta disponível para consulta em nosso  site.  

1C6digo de Autenticação Digital: 217591406228891822818-1 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ NI 100/2020. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baad79b1054f7385ebe593fabc53f29f46fd1e4422effad2b769688471322ba5f2c9d15ca37aebefl 5decc2f0317237795ab120054e 
aa6aa30c427d0d195dfcd5 

Prosidancia da Skepúblicii 
Casa Civil 

Medisla ProvisCrila W 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001. 

  

    



op,401-o SOCIAL  

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS 

GOVERNO DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

ACES? 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA  Eiadu els SãaFriuto 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E  SAO  VIGENTES 

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE. 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO  

SITE  WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

-EMPRESA... 

NIRE 

35239274376 

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

07/06/2022 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

27/05/2022 

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO 

NOME COMERCIAL 

FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA 

TIPO JURÍDICO 

SOCIEDADE LIMITADA (M.E.) 

C.N.R.J. 

46.692.396/0001-86 

ENDEREÇO 

RUA CAMILO DE MATTOS 

NÚMERO 

1.826 

COMPLEMENTO 

ANEXO I 

BAIRRO 

JARDIM PAULISTA 

MUNICÍPIO 

RIBEIRAO PRETO 

UF 

SP 

CEP 

14090-210 

MOEDA 

R$ 

VALOR CAPITAL 

30.000,00 

. 	. 
sócio _ 

NOME 	 ,  

ALLAN  RODRIGUES SILVA 

ENDEREÇO 

RUA ITARARE 

NÚMERO 

110 

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM PAULISTA 

MUNICÍPIO 

RIBEIRAO PRETO 

UF 

SP 

CEP 

14090-070 

RG 

225993879 

CPF 

112.035.138-36 

CARGO 

SÓCIO 

QUANTIDADE COTAS 

1.500,00 

sti.pip E ADMINISTRADOR 

NOME 

FABRICIO EGYNO DE OLIVEIRA  DEL  LAMA 

ENDEREÇO 

RUA IGUAPE 

NUMERO 

350  

COMPLEMENTO 

APT  224 

BAIRRO 

JARDIM PAULISTA 

MUNICÍPIO 

RIBEIRAO PRETO 

UF 

SP 

CEP 

14090-092 

RG 	
N. 

 

463366852 

CPF 

394.855.648-21 

CARGO 

sbcio E ADMINISTRADOR 

QUANTIDADE COTAS 

28.500,00 

  

NA° CONSTAM EM NOSSOS 

ULTIMO DOCUMENTO AROUIVADO 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 

  



OOVERNO DO ESTADO DE 540 MULO 

docmmento 
afrsinstiio 

AICESP 

REGISTROS ARQUIVAMENTOS 
POSTERIORES À DATA DE 

CONSTITUIÇÃO 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35239274376 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/10/2022 

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretaria Geral da Jucesp. A Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal 

www.jucesponline.sp.gov.br  sob o número de autenticidade 180996591, sexta-feira, 14 de outubro de 2022 as 15:58:42. 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 



DATA DE EXPEDIÇÃO 

08/06/2022 

DADOS DA p.gimilAo. 
HORA DE EXPEDIÇÃO 

09:12:52 

CÓDIGO DE CONTROLE 

173008491 

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO 0 ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO 

ENDEREÇO VVVVW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR  

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

JUCESP 
Com,:iivaii 

Estado de São Paulo 

DOCUMENTO EMITIDO PELA  INTERNET  

DADOS DA EiVIPRESA 

NOME EMPRESARIAL 

FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA 

TIPO JURIDICO 

SOCIEDADE LIMITADA (M.E.) 

NIRE 

35239274376 

CNPJ 

46.692.396/0001-86 

NUMERO DO ARQUIVAMENTO 

35239274376 

DATA DO ARQUIVAMENTO 

07/06/2022 

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 08/06/2022 PELA SECRETARIA GERAL DA JUCESP — GISELA SIMIEMA 

CESCHIN, CONFORME  ART.  1° DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS — ICP 

BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.0 N°32 DE 11/09/2001 M- ART.2°.  

ART  1°. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA — ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, 

INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES 

HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS. 

JUCESP 

Certifico o registro de constituicao sob o NIRE n° 35239274376 em 07/06/2022 da empresa FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA, protocoliado sob o n° SPP22306 	tenticação: validar 
a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secreteria Geral. Esta copia foi autenticada digita 	e e assinada em 
08/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN — Secreteria Geral. Autenticação: 173008491_ A JUCESP garante a autenticidade do registro  ads  Certidão de Inteiro Teor quando visualizado 
diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. 



Protocolo Redesim 

5PP2230627173 

1101101 11111 11111 II  II 

SECI, DOE 
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01  
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II I 1111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111 

01/06/2022 	Pagin. I de I 

JUCESP 
GOVERNO DO ESTADO D  SAO  PAULO 

Requerimento Capa 

DADOS CADASTRAIS 

ATO(S) 

Constituição Normal; Enquadramento de Microempresa -  ME 

NOME EMPRESARIAL 

FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA 

PORTE 

ME 

LOGRADOURO 

RUA CAMILO DE MATTOS 

NÚMERO 

1.826 

COMPLEMENTO 

ANEXO I 

BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM PAULISTA 

CEP 

14090210 

MUNICÍPIO 

RIBEIRÃO PRETO 

UF 

SP  

E-MAIL  

SCRITARP@TERRA.COM.BR  

TELEFONE 

NÚMERO EXIGÊNCIA (S)  

SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR 

CNN  -  SEDE FERE -  SEDE 

IDENTIFICACii0 DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA 

NOME: 	 MEIRILUCE FERREIRA -  Responsive! 

DATA ASSINATURA: 

ASSINATURA: 

VALORES RECOLI-BOOS 

DARE 	R$ 182,23 

DARF 	Isento 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE. 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO (INCLUSIVE VERSO) 

DARIN'S° PROTOCOLO 

  

 

OBSERVAÇÕES  

DODO  MENTOS  eao  RETIRADOS  EM Alt 90  DIAS  DA DISK/NMI:DADE SERA° DESDASTADO5 - ART. 57. 55/.  DECRETO  1200/96 

JUCESP 
.;;:= 

Certifico o registro de constituição sob o NIRE n°35239274376 em 07/06/2022 da empresa FGDL SERVICOS E LICITACOES LTDA, protocolado lobo n° SPP2230627173. A enticação: validar 

a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretaria Geral. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 

08/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN — Secretária Geral. Autenticação: 173008491. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado 
diretamente no portal www.jucesporiline.sp.gov.br. 



CONTRATO SOCIAL 
FGDL SERVIÇOS E LICITAÇÕES LTDA 

Pelo presente instrumento particular de contrato social, nesta e melhdr forma de direito, 
os abaixo assinados:  

FABRICIO EGYNO  OE  OLIVEIRA  DEL  LAMA, brasileiro, maior, st4teiro, nascido em 
07 de junho de 1.990, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estad6 de São Paulo, 
empresário, portador da Cédula de identidade RG n° 46.336.685-2-SSP/SP e do CPF 
n° 394.855.648-21, residente e domiciliado na Rua lguape, n° 350; apto 224, bairro 
Jardim Paulista, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de  sac)  Paulo, CEP. 14090-
092: 

ALLAN  RODRIGUES SILVA, brasileiro, maior, casado sob o regitne de comunhão 
parcial de bens, nascido em 18 de abril de 1.975, na cidade de  Pith!  Estado de Minas 
Gerais, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.590.387-9-SSP/SP e 
do CPF n° 112.035.138-36, residente e domiciliado na Rua Itararé, n°I110, bairro Jardim 
Paulista, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. CEE. 14090-070, têm 
entre si justos e contratados a constituição de uma sociedade emprgária limitada, que 
se regerá pela legislação vigente, com clausulas e condições abaixo: 

I — DO TIPO DE SOCIEDADE 
A sociedade é empresária do tipo LIMITADA  e, nos moldes dos artiOos 1.052 a 1.087 
da Lei n.° 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 do código civil, exerpendo a atividade 
econômica empresarial organizada, que se regerá pelas clausulas ci#ste instrumento e 
nos casos omissos pela legislação vigente. 

II— DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de FDL SERVIÇOS 
LICITAOES LTDA. 

Ill — DO OBJETO SOCIAL 
A sociedade empresária limitada tem como objeto social: 
Comercio varejista especializado de equipamentos e suprlmentos de informática; 
Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de iudio e 

,  video;  
Comércio varejista de equipamentos para escritório; 
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;!  
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador  iãø  
customizaveis; 

, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia dt informação; 
Treinamento em informática; 

f 

JUCESP  

111.61.61PIPP.11.-.P11-1193.1. 

 

• 
scptiAnssesii5iivi CONTASIL 	 1 

Rua Rui Berboso.  ii  415- Centro - Illtrelrâo Prelo-3P  CEO.  14015A 20 - Fone: (16) 3632466 

Certifico o registro de constituição sob o NIRE n°35239274376 em 07/06/2022 da  empress  FGOL SER VICOS E LICITACOES LTDA, protocolado sob o n° SPP2230627173. Autenti 	validar 
a autenticidade do registro em http://vninvjucesp.sp.gov.br/ com o nOmero do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN Secretana Geral. Esta copla foi autenticada digitalmente e  ass  • em 
08/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretaria Geral. Autenticação: 173008491. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando vis 	do diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. 



2 

JUCESP 
;‘ 

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 
Comércio varejista do móveis; 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. 
(E-commerce)  com vendas pela internet e sem formação de estoque no local. 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMIÇASI 
4751-2101 Comércio varejista especializado do equipamentos e suprimentos de informatica; 
4753-9100 Comercio varejista especializado de eletrodontesticos e equipamentos de  Audio  e videol 

4789-0107 Comercio varejista de equipamentos para escritório; 
6201-5(01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 
8203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customlaavele; 
8209-1100 Suporte técnico, mantitenybo e outros serviços em tecnologia da Infra Ma00; 
8590-6/03 Treinamento em informática; 
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 
4754-7/01 Comércio varejista de móveis; 
7733-1)00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escriterios. 

VtIlnico: A modificação do objeto social somente  sera  possível  corn  a anuência dos 
socios que compõem a totalidade do Capital Social. 

IV — DA SEDE SOCIAL 
A sociedade empresaria limitada tem sua sede social na Rua 4amiIo de Matos, 
n° 1.826, anexo I, bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Ribeirão Pr to, Estado de São 
Paulo, CEP. 14090-210, podendo abrir e fechar filiais em qualquer parte do território 
nacional, com ou sem capitais autônomos para os devidos fins. 

V — DO CAPITAL SOCIAL 
0 capital social é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) 
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste 
ato em moeda corrente do Pais, ficando sua totalidade subscrito e distribuído entre os 
sócios na seguinte proporção: 

FABRICIO EGYNO DE OLIVEIRA  DEL  LAMA-95% 	 I 
= Seu capital na sociedade- 	28.500 QUOTAS 	 I.R$ 28.500,00  
ALLAN  RODRIGUES SILVA-5% 	 I 
= Seu capital na sociedade- 	 1.500 QUOTAS 	 ,I  R$ 1.500,00 
TOTAL-100% 	 30.000 QUOTAS 	 i  R$ 30.000,00 

i 

§1.° — A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas +otas, mas ambos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

— As quotas são indivislveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado,  ern  igualdade de 
condições e prego direito de preferência pare a sua aquisição sé postas a venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
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- Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em 
atenção ao artigo 1054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil — Lei 10406-02. 

VI — DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 
A sociedade empresária limitada  tern  sua duração por tempo indeterminado, podendo, 
entretanto, ser dissolvida a qualquer época, uma vez observada à legislação vigente. 

VII — DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade cabe somente ao sócio adminisfrador FABRICIO 
EGYNO DE OLIVEIRA  DEL  LAMA, já qualificado neste instrumento, com amplos 
poderes e atribuições de assinar pela sociedade isoladamente, representando a 
sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudiciaimente, perante terceiros, 
repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como 
autarquias, sociedades de economia mista e entidades para estatais, firmar contratos, 
assumir obrigações, movimentar  conies  bancárias, emitir e endossar cheques, transigir.  

firmer  compromissos, sacar, emitir, endossar, avalizar ou aceitar  duplicates  ou 
quaisquer outros títulos de crédito, a contratação de empréstimos bancarios, divides e 
financiamentos em Instituições financeiras, vedado no entanto, o uso da denominação 
social em atividades estranhas ao interesse social, assumir obrigaçõeS seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar, alienar ou vender bens 
móveis e imóveis da sociedade, sem autorização, concordância e assinatura de ambos 
os sócios, independentemente da ordem de precedência ou nomeação. 

§1.°— O sócio administrador têm os poderes gerais para praticar todos os atos 
pertinentes à gestão em geral, e deverá agir de modo a objetivar o, maior incremento 
dos negócios e objetivos sociais. 

§2.°— O sócio administrador poderá nomear e destituir administrador não sócio através 
de documento apartado, sendo necessária para essa deliberação, a manifestação 
unânime dos sócios. 

§3.°— O sócio administrador poderá nomear procurador (es) para representa-la (s) junto 
a sociedade, mediante procuração especifica. 

§4.0— As procurações outorgadas peia sociedade terao prazo de validade limitado a 2 
(dois) anos, exceto aquelas outorgadas para fins judiciais ou pare a pratica de ato 
especifico, sem previsão exata de termino, casos em que, cessadas as  razões para as 
quais foram outorgadas, ficam automaticamente revogadas. 

§5.°—  Sao  expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes perante a sociedade, 
atos de administradores, procuradores ou funcionários que importelin na assunção de 
obrigações ou responsabilidades estranhas ao objeto social. 
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§6.°— Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar 
operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com os 
princípios da sociedade. 

VIU DAS DELIBERAÇÕES DOS SÕCIOS 
As deliberações sociais serão tomadas por maioria absoluta dos votes representativos 
do capital social, em reuniões de sócios, presididas e secretariadas pelos sócios 
presentes, que lavrarão Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão 
competente. A cada cote possuída pelos sócios corresponde um voto nas deliberações 
sociais. 

- A convocação para a reunião de sócios se dará por escrito, com obtenção 
individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, 
conforme § 2°, do artigo 1.072, da Lei n° 10.406/02. 

- A reunião dos sócios instala-se com a presença de ambos. 

- Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito sobre 
as matérias objeto de deliberação, nos termos do § 3°, do  art.  1.072 da Lei n° 
10.406/2002. 

- A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, odinariamente. nos 
quatro primeiros meses depois de findo o exercicio social, de acordo com o artigo 1.078 
da Lei 10.406/2002 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o 
pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem presente e decidirem 
por escrito acerca da matéria em pauta. 

.§5.° - Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sociolou por procurador 
devidamente constituído para este fim especifico. 

- Convenciona-se entre os sócios que a sociedade não tem Conselho Fiscal. 

IX — DA RETIRADA  PRO-LABORE 
Somente o sócio administrador FABRICIO EGYNO DE OLIVEIRA  DEL  LAMA, poderá 
ter direito a uma retirada mensal à titulo de pró-labore, quando a situação financeira da 
sociedade permitir, que  sera  levado a débito da conta especifica da sociedade, cujo 
valor deverá ser fixado de comum acordo entre os sócios, dentro dos limites 

'estabelecidos pela legislação vigente. 
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X -• DA DissoLuçÃo E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
;§1.°- Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 1.087 e 
11.102 e seguintes do Codigo Civil, devendo os haveres da sociedade ser empregados 
ina liquidação das obrigações e os remanescentes, se houver rateadps entre os sócios 
lern proporção ou desproporção de suas quotas, na qual  sera  definido em reunião dos 
mesmos. 

1§2.°- A retirada, exclusão, falência, recuperação judicial ou extrajudiOal, dissolução ou 
I 	- lextmçao de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, a menos que o sócio 
I remanescente resolve liquida-la. 

I§3.°- Em caso de retirada, exclusào, falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
dissolução ou extinção, os sucessores do sócio retirante. exduido,  fetid°,  em fase de 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolvida ou extinta,  nã  ingressarão na 
sociedade. 

§4.°- Os haveres do sócio retirante, excluído, falido,  ern  recuperação judicial ou 
extrajudicial, dissolvida ou extinta serão apurados de acordo com balanço 

lespecialmente levantado na data do evento, e pagos a quem de Vireito for, em um 
iprazo  pre-determinado, deliberado entre as partes, de forma subordinada As condições 
;econômicas e financeiras da sociedade, atualizado ou não por  indite  convencionado 
:entre as partes, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias  epos  a data do balanço retro 
¡ aludido, que devera  ester  concluído dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do evento  
;quo  determinou o seu levantamento. 

XI- DO BALANÇO GERAL 
10 exercício social se encerrara a 31 de dezembro de cada ano, momento em que o 
!administrador da sociedade prestará contas justificadas de  Oa  administração. 
¡Anualmente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses do encerramento do exercfcio 
I social, a administração levantará um balanço de todas as atividades da sociedade. 
!administrador poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e, com 
!base neles, propor a distribuição antecipada de dividendos. E facultado aos sócios, 
lanteciparem mensalmente a distribuição de lucros por conta do exercício, mesmo que 
‘seja por presunção. Os lucros líquidos, serão distribuídos aos sócios na proporção ou 
desproporção de suas quotas, na qual  sera  definido em reunião dos mesmos. A 
responsabilidade dos sócios nas eventuais perdas será proporcional As respectivas 
participações em quotas de cada um, na qual  sera  definido em reuhião dos mesmos. 
No caso de verificarem prejuízos, serão eles mantidos em conta especial, para serem 
cobertos na mesma proporção da divisão de lucros. 
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XII— DO FALECIMENTO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade  continuer*  suas atividades, 
podendo ser admitidos, no quadro societário. os sucessores da sócio falecido, 
sucessores e o incapaz, este desde que através de seu rePresentante legal 
devidamente constituído. Os herdeiros do sócio falecido, de comum ` cordo, exercerão 
o direito as quotas. Caso não haja interesse dos herdeiros d ingressarem na E

r 

sociedade ou no caso dos mesmos não venham a ser aceito pelos sócios 
remanescentes, serão pagos aos herdeiros o resultado dos haveres do sócio falecido, 
regularmente apurados em balanço especial no dia do evento e Pagos a quem de 
direito for, em um prazo pré-determinado, deliberado entre as Ipartes, de forma 
subordinada as condições econômicas e financeiras da sociedade, atualizado ou não 
por índice convencionado entre as partes, vencendo-se a primeira 39 (trinta) dias  epos  
a data do balanço retro aludido, que deverá estar concluído dentrb do prazo de 60 

I (sessenta) dias do evento que determinou o seu levantamento. 

§1°- 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em cjile a sociedade se 
resolve em relação ao seu sócio.  (Art.  1.028 e  art.  1.031, CC/2002). 

§2°- 0 sócio  sera  excluído da sociedade, mediante iniciativa do outro sócio, por falta 
grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidede superveniente.  
(Art,  1.030 CC/2002). 

§3°- A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada 
para este fim, ciente a acusada em tempo  habit  para permitir seu comparecimento e o 
exercício do direito de defesa. 

§4°- 0 sócio que desejar retirar-se da sociedade, deverá manifestar esta decisão  cam  
' antecedência  minima  de 90 (noventa)  dies  e oferecer suas quotas!em condições de 
transferência por escrito, tendo os outros socios o prazo de 90 (royenta) dias para 
manifestação, também por escrito, sobre a proposta de transferiência ou cessão, 
ocasião em que a sociedade não dissolvera, sendo que os haveres do sócio retirante 
serão apurados em balanço para esta finalidade, e pagos a quem de direito for, em um 
prazo pré-determinado, deliberado entre as partes, de forma subordi ada as condições 

JUCESP 

econômicas e financeiras da sociedade, atualizado ou não por indipe convencionado 
entre as partes, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias  epos  a dat do balanço retro 
aludido, que deverá estar concluído dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do evento 
que determinou o seu levantamento. 

§5°- Havendo contestação ou impossibilidade de acordo,  sera  estelhida, de comum 
acordo pelos sócios, empresa de auditoria independente para aptirar os valores do 
ativo e passivo da sociedade, da qual levará em conta, particularmente, o valor do  
'goodwill"  (fundo de comercio). 
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I §6°- Caso o passivo ultrapasse o valor de ser reembolsado pelas quotas, o social 
I retirante poderá efetuar o pagamento do saldo remanescente e pagó a sociedade, em 
lurn prazo pré-determinado, deliberado entre as partes, de forma subordinada as 
condições econômicas e financeiras do sócio, atualizado ou não por indicei 
convencionado entre as partes, vencendo-se a primeira 30 (trinta)  dies epos  a data do 
balanço retro aludido, que devera estar concluído dentro do prazo de 60 (sessenta) dias 
do evento que determinou o seu levantamento. 

§70- No tocante ao titulo de estabelecimento, nome comercial ou  home  de fantasia, 
ficará a critério dos sócios remanescentes optarem por sua continuidade ou alteração. 

§8°- Os honorários da empresa de auditoria que vier a ser contratada t serão suportados 
pela sociedade, correndo por conta do sócio retirante ou dos suCessores do sócio 
falecido os encargos que venham a incidir sobre o pagamento dos seis haveres. 

1 
XIII — DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTd 

Os sócios declaram que a atividade se enquadra em Micro  Empress  - ME, nos termos 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que  nã  se enquadra em 4 3 
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do  art.  3° a mencionada lei.  
(art.  3°, I,  LC  123/2006). 

XIV — DA DECLARAÇÂO DE DESIMPEDIMENTO1 
o sacio administrador declara sob as penas da lei, de que não iestá impedido 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 que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentai., de prevaricação,:  
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema j 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de; 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

XV — DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos pelas normas da Lei 6.404/76,  rids  termos do Artigo 
1.053, parágrafo único, da Lei n` 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. 

XVI— DISPOSIÇÕES GERAIS 
!A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer disposição deste Cyntrato Social não 
afetará a validade ou exequibilidade de qualquer outra disposigao ou parte deste 
instrumento. A sociedade, na consecução de suas atividades ociais, assume o 
compromisso de respeitar direitos individuais e coletivos cpnstitucionalmente 

lassegurados a coletividade como um todo e ao meio em que vivem. 

1 
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XVII— DAS DIVERGÉPICIAS SOCIAIS E FORO 
Sobre as divergências, omissões ou diP.,;das que se verificarem; entre os sócios, 
inclusive entre herdeiros do sócio falecido com sócio remanescent que possam ser 
suscitadas e não reguladas pelo presente contrato, serão supridas u resolvidas  corn  
base nas disposições do Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406 de 10 e janeiro de 2002, 
supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela legislação p rtinente em vigor, I 
reconhecendo como competente para conhecer e julgar todas as ações decorrentes I 
desses fatos, e foro de Ribeirão Preto, Estado de  Sao  Paul , renunciando-se 

I expressamente a qualquer outra, por mais privilegiado que seja. 

E assim por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento de 
contrato social, assinado pelos sOcios, para que produza seus efei os, com o devido 
registro e arquivamento na Junta Comercial competente. 

Ribeirão Preto, 20 se maio de 2.022. 

FABRICIO EG O DE  OLIVEIRA  DEL LAMA 

ALLAN RODRIGUE  SILVA  
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FABRICIO EG 

463366852 

RA  DEL  LAMA (Sócio-Administrador) 

JFJC:-.5P 
comma co Esrstoo Di SAO PAULO  

DECLARACAO  

Eu, FABRICIO EGYNO DE OLIVEIRA  DEL  LAMA, portador do Documento de Identificação n9 463366852, insulto no Cadastro 

de Pessoas Físicas .- CPF sob n9  39485564821, na qualidade de titular, sócio ou respons vel legal da empresa FGDI. 

SERVICOS E LICITACOES LTDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no) RUA CAMILO DE MATTOS, 
1.826 ANEXO I - Bairro: JARDIM PAULISTA, Ribeirão Preto - SP CEP 14090210, NÃO PODERA EXERCER suas atividades sem 
que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento ilo local indicado, conforme 
diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas  municipals  e  rest  ições das  Areas  de proteção 

ambientai, nos termos do  art.  24, §2 do Decreto Estadual ne 55.660/2010 e sem que  It  enha um CERTIFICADO DE 

LICENCIAMENTO INTEGRADO VALIDO, obtido pelo sistema Via  Wide  Empresa - Modulo( de Licenciamento Estadual. 

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de 

atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes a expedição do Certificado ide Licenciamento Integrado, 

implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigaçãoide renová-lo- 

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de licenciamento Integrado poderd ser solicitada por 

representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das cOrtidaes relativas ao registro 

empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Naci  al  da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

diretamente no  site  da Jucesp, através do modulo de licenciamento, mediante uso da respetiva certificação 
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(mermen, Do alk00 WI sae PAULO  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME 

      

NOME EMPRESARIAL 

FGOLSERVIC.OS E UCITACOES LTDA 

 

IRE 

 

      

DECLARACÃO 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de S5o Paulo, 

A Sociedade  POD'.  SERVICOS E UCITACOES LIDA, estabelecida na RUA CAMILO DE MATTOS, 1.826 ANEXO 1 - Bairro: 
ARON PAULISTA,  Ribeirao  Preto - SP CEP 14090210, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente 
Instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condiciio de Microempresa nos termos da Lei 

Complementar ne 123, de 14/12;2006.  

1.0CAUDADE 

Ribeiro Preto - SP 

DATA 

01/06/2022 

  

NOME E ASSINATURA DO EMPRE 10 C /DIREToinSMONNISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL  

NOM 

FABRICIO ECM) DE OUVEIRA DEL LAMA IStrolo-Administrador) 

ASSINATURA 

NOME 

ALLAN  RODRIGUES SILVA (Sócio) 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMACOES WNSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO 540 EXPRESSAD EtA VERDA 
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JUCESP 
GOVERNO DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu MEIRILUCE FERREIRA com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o n2  

1SP189198, expedida em 14/07/1997, inscrito no CPF nP- 06057515870, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, 

sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. 

Documentos apresentados: 
Arquivo de Constituição Normal 

Arquivo de Outros (Docs. privados) 

São Paulo, 07/06/2022. 

MEIRILUCE FERREIRA  

co\  

JUCESP 

Certifico o registro de constituição sob o NIRE n°36239274376 em 07/06/2022  eta  empresa FGDL SER VICOS E LICITACOES LTDA, protocolado sob o n° SPP2230627173 	nticação: validar 
a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/  corn  o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretaria Geral. Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 

08/06/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN — Secretaria Geral. Autenticação: 173008491. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor guando visualizado 
diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br. 



GOVERNO 00 ESTADO DE  SAO  PAULO 

TERMO DE ANALISE E DECISÃO. 

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2230627173 de Constituição Normal da empresa FGDL 

SERVICOS E LICITACOES LTDA. 

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Gerson Alexandre Maragon 

Oliveira. 

Junta Comercial do Estado de  So  Paulo, 07/06/2022. 

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896 

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo  Ng  SPP2230627173. 
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jUd" .SP 
GOVERNO DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO 

Certifico que a constituição e enquadramento Microempresa, assinado digitalmente, da empresa FGDL 

SERVICOS E LICITACOES LTDA, e protocolado sob o número SPP2230627173 em 07/06/2022, encontra-se 

registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz 35239274376. 

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretario(a)-Geral —  Gisela  Simiema Ceschin. 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no 

sitio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da 

certidão de inteiro teor. 

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 07/06/2022.  

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884 

Este documento foi assinado digitalmente por  Gisela  Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Al° SPP2230627173. 
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JUCESP 
GOVERNO 00 ESTADO DE  SAO  PAULO 

PROTOCOLO DE ASSINATURAS 
0 documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital. 

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus  status  em 27/05/2022 são: 

Nome Completo 	 CPF 	 Data e hora 	 Certificado 

CONTRATO.pdf 

MEIRILUCE FERREIRA 	06057515870 	07/06/22 10:31 	 AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7 

RG E CRC MEIRE.pdf 

MEIRILUCE FERREIRA 	060051S870 	07/06/22 10:31 	 —AC (-)Lt1T1 MOitipla v5 / PiDF-1.7 

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf 

MEIRILUCE FERREIRA 	06057515870 	07/06/22 10:31 AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.4 

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo 
SPP2230627173 
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ANEXO  III  

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

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

\ A empresa FGDL SERVIÇOS E LICITAÇÕES LTDA,' devidamente inscrita no CNPJ 
\, sob n° 46.692.396/0001-86, com sede na Rua Camilo Mattos n° 1826, Anexo I, CEP 

14090210, na cidade de Ribeirão Preto/SP, 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. 

Ribeirão Preto, 19 de Outubro de 2022 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO PERANTE 0 MINISTÉRIO DO TRABALHO 

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

Eu, Mateus Pazello, representante legal da empresa FGDL SERVIÇOS E 
LICITAÇÕES LTDA, interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL N° 
0062/2022 da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, declaro sob as 
penas da lei, que, a empresa FGDL SERVIÇOS E LICITAÇÕES LTDA está em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere 
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal. 

Ribeirao Preto, 20 de  julho  de 2022 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUNO 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 a empresa FGDL SERVIÇOS E LICITAÇÕES 
LTDA, CNPJ n° 46.692.396/0001-86 é 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 licitatário do Pregão Presencial n° 0062/2022, realizado pelo 
Município de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo. 

Ribeirão Preto, 19 de Outubro de 2022 

46.692.39610001- 6 
FOOL SERVICOS E UCITACOES ODA  
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FonelCel.: (16) 99722.6187 
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ANEXO VII 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO TCE/SP 

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

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 
Resolução n°01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos 
previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ties) de 
Atualização Cadastral" anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Ribeirão Preto, 19 de Outubro de 2022 



AUTORIDADE  MAXIMA  DO ÓRGÃO / ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE / 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO: 

Nome: Dirceu Bras Pano 
Cargo: Prefeito 
CPF: 020.379.978-09 
Assinatura: 

46.692.39610001-
8

6-1  
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Fone  I Cel.: (16) 99722.6187 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM 0 AJUSTE: 

Pelo contratante: 
Nome: Dirceu Bras Pano 

Cargo: Prefeito 
CPF: 020.379.978-09 

Assinatura: 

Pela contratada: 
Nome: Mateus Pazello 
Cargo: Procurador 

CPF: 322.146.988-84 

Assinatura: 

 

 



Data da consulta: 14/10/2022 13.02104 

identificação do Contribuinte - CNPJ 144aAriz 

CNPJ: 46.692.39610001-86 
A opção pelo Simples Nacional elou SIME I abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: FG1:11. SERVICOS E LICITACOES LIDA 

Situação Atual 

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 07/0612022 
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIM El 

+ Mais informações 

tbitar 
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