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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL 

Sócio administrador RENAN VINICIUS SANTINI, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, 
empresário, nascido em 04/12/1988, portador da Documento de Identidade RG/RNE: 04062895046 
- SP, e inscrito no CPF n° 373.459.228-39, residente e domiciliado na Rua Fatima (Condomínio 
Parque Residencial  Roland III),  n°. 468, Bairro Parque Residencial  Roland,  na cidade de Limeira, 
Estado de  Sao  Paulo, CEP. 13484-588,  Calico  sócio componente da Sociedade Empresária Limitada 
Unipessoal sob nome empresarial de RSANTINI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, com 
sede na Rua Fatima, n°. 468, Bairro Parque Residencial  Roland,  na cidade de Limeira, Estado de  
Sao  Paulo, CEP. 13484-588, registrada na Junta Comercial do Estado de  sac)  Paulo sob N1RE n° 
35238886904 e inscrita no CNPJ sob n° 45.909.091/0001-10, resolve alterar o contrato social com 
as seguintes modificações: 

1°- A partir desta data altera o nome empresarial de RSANTINI REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL LTDA para GRS COMÉRCIO LTDA. 

2°- Neste mesmo ato, altera também o objeto social da empresa, excluindo a atividade de 
Representação comercial e agente de comercio de óculos e, incluindo as atividades descritas 
abaixo: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Instalação 
e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio a 
varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores, Comercio atacadista de artigos de 
cama, mesa e banho, Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho, Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comercio 
atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças, 
Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e 
peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 
Comércio varejista de madeira e artefatos, Comercio varejista de materiais de construção em geral, 
Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio 
varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, 
Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de tecidos, Comercio varejista de 
artigos de armarinho. Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista 
especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de outros artigos de uso 
pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comercio 
varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio 
varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, 
Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio 
varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de 
plantas e flores naturais, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviços combinados 
de escritório e apoio administrativo. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 
festas, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, Reparação e manutenção de 
equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico, Reparação de artigos do mobiliário. 

3°- As demais cláusulas não abrangidas permanecem em pleno vigor.  
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4a- Face á modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte 
redacao: 

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL 

GRS COMÉRCIO LTDA 
CNPJ: n° 45.909.091/00001-10 

Sócio administrador RENAN VINICIUS SANTINI, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, 
empresário, nascido em 04/12/1988, portador da Documento de Identidade RG/RNE: 04062895046 
- SP, e inscrito no CPF n° 373.459.228-39, residente e domiciliado na Rua Fatima (Condomínio 
Parque Residencial  Roland III),  n°. 468, Bairro Parque Residencial  Roland,  na cidade de Limeira, 
Estado de São Paulo, CEP. 13484-588, único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada 
Unipessoal sob nome empresarial de GRS COMÉRCIO LTDA, com sede na Rua Fatima, n°. 468, 
Bairro Parque Residencial  Roland,  na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP. 13484-588, 
registrada na Junta Comercial do Estado de  Sao  Paulo, sob NIRE n°. 35238886904 e inscrita no 
CNPJ sob n°45.909.091/0001-10, a qual é regida pelas cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA — A sociedade gira sob o nome empresarial  "ORS  COMÉRCIO LTDA.". 

SEGUNDA — A sociedade  tern  a sua sede na Rua Fatima, n°. 468, Bairro Parque Residencial  
Roland,  na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, CEP. 13484-588. 

TERCEIRA - 0 objeto social da empresa 6: Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de roupas e acessórios 
para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de 
papelaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial, 
partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente, partes e peças, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de 
ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais 
de construção em geral, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática, Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 
Comercio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de 
tecidos, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e 
banho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista 
de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de 
livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos 
recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, 
peças e acessórios, Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de 
calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de artigos de relojoaria, 
Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de equipamentos para escritório, 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas, Reparação e manutenção de equipamentos de comunica  

E-mail:  esoritorioschimidtaescritorioschimidt.com.br  - Fone: (19) 3441-894613702-2100 
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Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, Reparação 
de artigos do mobiliário. 

QUARTA. 0 capital social é no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5,000 (cinco 
mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00, integralizado e realizado em moeda corrente do pais, 
assim distribuídos: 

SÓCIOS QIJOTAS 	• • FV, 	. rrA)TAL : - 1 
RENAN VINICIUS SANTINI 5.000 100% R$ 5.000,00 

‘Tatal do. Capital Sacial 5.000 190% gvs...qoo;o9 

QUINTA - O sócio  Calico  participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas. 
§  fink()  - O sócio único é obrigado A reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer titulo, 
mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo 
do capital. 

SEXTA — 0 prazo de duração da sociedade é por tempo INDETERMINADO. 

SÉTIMA. A responsabilidade do sócio  Calico  é restrita ao valor de suas quotas, mas responde 
solidariamente pela integralizaçao do capital social. 

OITAVA - A gerência e a administração serão exercidas apenas pelo sócio único RENAN 
VINICIUS SANTINI. 
§ 1° - 0 administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes A gestão da 
sociedade, vedada, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social, além de atos no sentido de onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. 
§ 2° - 0 Administrador receberá um "pró-labore" mensal, fixado a seu critério, no início de cada 
exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites. 
§ 3° - 0 administrador responde solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados, por 
culpa no desempenho de suas funções. 

NONA — O exercício social  sell  coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de dezembro 
de cada ano, quando  sera  procedido o levantamento do balanço patrimonial efetuada a apuração de 
resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente As suas quotas de capital. 
Podendo os lucros a critério do mesmo serem distribuídos ou ficarem na reserva na sociedade. 

DECIMA - A Sociedade Limitada Unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis 
intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada 
do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio. 

DECIMA PRIMEIRA — Ficam dispensadas as reuniões e a lavratura da ata de prestação de contas 
assim como a publicação do registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da lei complementar 
n° 123/2006. 

DÉCIMA SEGUNDA - O falecimento do sócio não dissolverá a sociedade, que poderá continuar 
com os herdeiros do "de cujus", salvo se os mesmos optarem pela dissolução da mesma. 

DÉCIMA TERCEIRA. O administrador declara formalmente, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,  
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peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relaçães de consumo, fe pública, ou propriedade. 

DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos serão tratados pelo que regulam o Código Civil e a 
legislação complementar. 

DÉCIMA QUINTA — Fica eleito o Foro da Comarca de Limeira, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento. 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais. 

Limeira, 06 de junho de 2022. 
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3DAUTIN 
BLOCKCHAIN 

Presidanda da RepUblica Casa Civil 
Subchefia para Agsunbas Jirklicos 
MEDIDA PROVISORIA 2.2004 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 
Centro, Itajai - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 I (47) 99748-2223 
www.dautin.com  I dautin@dautin.com  

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função  hash  criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 325a398a11dd6172b27349b10d9bda7f4769559e276a59e91097eb53bb2c6eba foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum  Classic,  sob o 
identificador único denominado N  ID  73659 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Contrato Social GRS Comercio LTDA", cujo assunto é 
descrito como "Contrato Social GRS Comercio LTDA", faz prova de que em 15/07/2022 15:04:30, o 
responsável Renan Vinicius  Santini  (373.***.***-39) tinha posse do arquivo com as mesmas características 
que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Renan Vinicius  Santini  a responsabilidade, (mica e 
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 15/07/2022 15:10:21 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o  Art.  10, § 2° da  MP  2200-2/2001,  Art.  107 do Código Civil e  
Art.  411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o  site  hftps://www.dautin.com  e informe o código da 
transação blockchain 0xb289924fb21e5c942500446aed6c04b835881eb765e34724026cca592425f21b. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainneft  

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 
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ENDEREÇO 

RUA  FATIMA (COND PQ RES ROLAND III) 
NOERO COMPLEMENTO 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E.S.UPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIÓNADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 
COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS niávos PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 

COMERCIO ATACADISTA DE ROOPAS,E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
. 	, 	. 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

GOVERNO DO ESTADO DE  SAO  PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

JUCESP 
Junta Comercial do 

Estado de São Paulo 

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, PODERAO SER CONSULTADAS NO  
SITE  WVVVV.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

NIRE 	 REGISTRO 

35238886904 
DATA DA CONSTITUIÇÃO 

05/04/2022 

'17ft' 

INICIO DAS ATIVIDADES 	PRAZO DE DURAÇÃO 

05/04/2022 	 PRAZO INDETERMINADO 
NOME COMERCIAL 

GRS COMERCIO LTDA 
TIPO  JURIDIC°  

LIMITADA UNIPESSOA 
(M.E.) 

C.N.P.J. 

45.909.091/0001-10 
ENDEREÇO 

RUA FATIMA 
NUMERO 

468 
COMPLEMENTO 

BAIRRO 

PARQUE RESIDENCIAL 
MUNIC1P10 

LIMEIRA 
UF 

SP 
CEP • ., 

13484-588 	.. 
MOEDA 

R$ 
VALOR CAPITAL 

5.000,00 

., 
.f 	 1 	U1SIF N 	R Ul 	D  

DATA NÚMERO 

23/06/2022 194.734/22-5 

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA GRS COMERCIO LTDA., DATADA DE: 06/06/2022. 

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR 
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE 
ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO., DATADA DE: 06/p6l202 r. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. 
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FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35238886904 

DATA DA ULTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 18/10/2022 

   

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.jucesponlina..sp.gov.br  sob o número de autenticidade 181185020, terça-feira, 18 de outubro de 2022 as 09:29:01. 
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Data da consulta: 13/07/2022 07:57:56 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ: 45.909.091/0001-10 

I
A opção pelo Simples Nacional  don  SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: GRS COMERCIO LTDA 

Situação 	
' 

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 05/04/2022 
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI 

„ 
Mis- lPforrilaçoes 

Voltar 

 

Gerar PDF 

  



VAUTIN 
BLOCKCH AIN 

Presidfinda da República Casa Civil 
Subchefia para Assuntos 
MEDIDA PROVISOR1A 2.200-2 
DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 
Edificio Pedro Francisco Vargas 

Centro,  Raj&  - Santa Catarina 
(47) 3514-7599 I (47) 99748-2223 

www.dautin.com  I dautin@dautin.com  

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função  hash  criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 5c563a8a8ecbadb1ed16fe5Odbd715e24005997604d45bcd96aacaed201bf8f8 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain  Polygon,  sob o identificador único 
denominado NID 73924 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Declaração ME Contador 2023 GRS", cujo assunto é 
descrito como "Declaração ME Contador_2023_GRS", faz prova de que em 11/07/2022 15:41:03, o 
responsável Renan Vinicius  Santini  (373.***.***-39) tinha posse do arquivo com as mesmas características 
que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Renan Vinicius  Santini  a responsabilidade, (mica e 
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 18/07/2022 16:52:14 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o  Art.  10, § 2° da  MP  2200-2/2001,  Art.  107 do Código Civil e  
Art.  411, em seus §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesse o  site  https://www.dautin.com  e informe o código da 
transação blockchain Ox1ce243d5adbdd4240e2389211b254f27fe2a4d327f99990fafd58d1175da7a24. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/ 

Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil. 



GRS COMERCIO LTDA - ME 
CNPJ: 45.909.091/0001-10 I I.E.: 417.737.431.114 

Limeira, 4 de julho de 2022. Validade: 31/07/2023 

Vinicius Santini  
Proprietário  

RG n° 44.820.291-8 
CPF n° 373.459.228-39  

Felipe Burat Schi  
Contador  

CRC: 1SP224272/ -5 
'CPF: 197.012.278-16 
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Rua Fatima,  ri"  468 ' Pq. Res. Roland ' Laneira/SP ' 13484-588 'Tel(19)37O1-l622 grs.go,  erno@grnall.corn 

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/07/2022 16:53:33 que o documento de  hash  (SHAt2 6) 

5c563a898ecbadb1ed16fe50dbd715e24005997604d45bcd96aacaed201bf818 foi validado em 18/07/2022 16:10:37 através da transação blockchain 

Dxl ce243d5adbdd4240e2389211b254f27fe2a4d327199990fafd58d1175da7a24 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck  (141D173924) 

GRS 
comERcIo 

DECLARAÇÃO (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) 

Declaro, sob as penalidades da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa GRS COMERCIO LTDA, CNPJ: 45.909.091/0001-10, 
estabelecida na Rua Fatima, n°468, Parque Residencial  Roland,  CEP: 13.484-588, na cidade 
de Limeira, Estado de  Sao  Paulo, é microempresa, nos termos do enquadramento previsto 
na Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujo os termos declaro conhecer 
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate no procedimento licitatário. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

Atesto para os 	:'ue as declarações acirna'são-,ywdadeiras. 



GRS COMÉRCIO LIDA - ME 
CNPJ: 45.909.091/0001-10 I I.E.: 417.737.431.114 

enanVinicius Santini  
Representante  

RG n2: 44.820.291-8 

CPF n2: 373.459.228-39 

) GRS 
COMÉRCIO 

	

ANEXO 	Ill 
PROCESSO N2. 0165/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N. 0062/2022 
DECLARAÇÃO Requisitos de Habilitação 

"DECLARAÇÃO" 

A 
Prefeitura do Município de Américo Brasiliense  
Ref.:  Pregão Presencial n°. 	0062/2022 

A empresa GRS - Comércio LTDA-ME CNPJ n2 45.909.091/0001-10 I.E. 417.737.431.114 
Estabelecida na Rua Fatima, n9 468, Parque Re.  Roland,  CEP 13.484-588, Limeira-SP Telefone n2  (19) 
3701-1622 	E-mail: 	grs.governo@gmall.com 	neste 	ato 	representada 	pelo 	seu 
Representante/Procurador Renan Vinicius  Santini  RG n2  44.820.291-8 CPF n2  373.459.228-39 no uso de 
suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação nos termos do Artigo 42, inciso VII da Lei n°. 10.520/2002, sob 
pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Artigo 79  da Lei Federal n°. 
10.520/2002, atendendo plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital e inexistindo 

qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 

Américo Brasiliense, 19 de Outubro de 2022 

14-5.909.091/0001-1-11  
GRS COMÉRCIO LTDA 

Rua  Fátima,  468 
Pq. Res. Roland Ill - CEP 13484-588  

Limeira  - SP 

Rua Fatima, n2 468,  Parque  Re. Roland, CEP 13.484-588,  Limeira-SP *Tel (19)3701-1622 grs.governo@gmail.com  



GRS COMERCIO LIDA - ME 
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ANEXO 	V 
PROCESSO  Ng.  0165/2022 

PREGÃO PRESENCIAL  Ng.  0062/2022 
DECLARAÇÃO (Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) 

"DECLARAÇÃO" 

A 
Prefeitura do Município de Américo Brasiliense  
Ref.:  Pregão Presencial n°. 	0062/2022 

A empresa GRS - Comércio LIDA-ME CNPJ n° 45.909.091/0001-10 I.E. 417.737.431.114 

Estabelecida na Rua Fatima, n° 468, Parque Re.  Roland,  CEP 13.484-588, Limeira-SP Telefone n2  (19) 
3701-1622 	E-mail: 	grs.governo@gmail.com 	neste 	ato 	representada 	pelo 	seu 
Representante/Procurador Renan Vinicius  Santini  RG n2  44.820.291-8 CPF n2  373.459.228-39 no uso de 
suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 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 

licitatório e cumprirá com requisitos de regularidade fiscal, no momento da contratação, nos termos do 

autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n2. 123 de 14 de dezembro de 2006. 

Américo Brasiliense, 19 de Outubro de 2022 

Renarr inicius Santini  

Representante  

RG rig: 44.820.291-8 

CPF ng: 373.459.228-39 

\\J 

r715.909.091/0001-1-6.  

GRS  COMÉRCIO  LTDA 

Rua  Fátima,  468 

Pq. Res. Roland Ili - CEP 13484-588  

1,.... 	
Limeira  _ SP 	I 

.---. 
Rua Fatima, n2  468,  Parque  Re. Roland, CEP 13.484-588,  Limeira-SP *Tel (19)3701-1622 grs.governo@gmail W
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