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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLICIACACCD10 CasITAAed op • . • 	• .• • 	. 

2_214Z2f.:: 	E E  DECORA A0 LTDA  

VALDIR VIEIRA DA ROCHA, orasitesto. casado sob o regime da comunnto parole( de 
bens, empresterio, resedente e domiciiiado no Municipio de Araxa. Estado de Minas 
Gerais na Rua Terencic Pereira, ri° 1 1/15, Bairro Santo Ante-so.  CEP 38180-000. 
portacor da Cédula d identidade FtG n 20 420 639 SSP-SP e insorto no CPF sob o n' 
107 996.248-45. 

MARIA CRISTINA DE PAULA VIEIRA ROCHA, orasileira, casada, sob o regime da 
comunháo parcial do  Liens,  emoresaria, residentes e domiciliada no Municiolo de Araxe. 
Estado  Pe  Minas Gerais, na Rua Terencio Pereira, n` 1.146 Bairro Santo Antonio, CEP 
38180.00C. portadora da  Cedilla  de identidade RO n* 23 156.928-2  SS -SP e inscrita no 
CPF sob tri n° 151.309 048-85 

Sócios componentes da Sociedade Empresaria Lirrirtada. que gira sob a denominagao de 
SPA7210 PRESENTE E DECORAÇÃO LTOA, estabelecida no Munioipio de Araxe: 
Estado de Minas Gerais. na Rua Presidente  (Nester*  Maciel. n' 111,  Lois  30. Centro. 
CEP 38183..186:  reguterrnente .nscrta no ChIPJ sob o n 05 598 48210001-47, com 
Contrato Social arquivado na junta  Comet-clot  a Estado de Minas Gerais "JUCEMO' sob 
o  fl  3120671604.0 em 10 04 2003, em comum  acacia.  resolvem reativar a empresa e 
promover aiterações em seu Contrato Social mediante as clausulas e condições 
seguintes 

Attera-se a nome empro.sariai 
iNFORlYtATICA LTDA. 

Paia SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

II 

Aiteirese o oridereço da sede da sociedade para a Rua Alberto  Steffen,  n' 25, Jardim 
Vista Alegre, Municipio de Monte Mor, Estado de  Sao  Paulo, CEP 13190-000  

III  

Altera-se o endereço residencial dos ocios VALDIR VIEIRA DA ROCHA e MARIA 
CRISTINA DE PAULA VIEIRA ROCHA pare o Municipio de Monte Mor, Estado de  Sao  
Paulo na Rua Aiberto  Steffen.  n°39. Jardim Vista Alegre CEP 13190-000 

IV 

A socia MARIA CRISTINA DE PAULA VIEIRA ROCHA. acima qualificada. Dousuidcra de 
450 (quatrocentas o cinquenta) quotas do capita social no valor de R$ 450.00 
(quatrocentos e cinquenta reais) totalmente intograsizadas. na  condirA0 de cedente, cede 

inie SPAY:V.0 COME II-C10  OE  PROaCrralsirla-INFTAIGATICA 
-l2(057:604-0  ,lot  defendo e arquivado na Junta Comerclal do Estado de Minas Gerais, sob o n° 5360913 em 2610812014 Para 

vaiidar este documenta, acesso vim/ix picemg.mg,gov.br  e informe N° do protocolo '14/501 185-2 e o código de segurança gi3C. 
Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08'2014 par tvlarinely de Paula Bomfirn Secretaria Geral 
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e transfere, rnetliente doagdo, 250 (duzentas e calquentat quittes 0.846IttieL VIEIRA 
ROCHA, brzsi!eito sceiro. rr4ricr abeolutamente irpaz.reasettlo  lam  26 dd Fevereiro 
de 2002, estucarte  resident.>  e drrnicil.:ido no Municipio cie Monte Mor, Estado de  Sao  
Paulo, no Rua Alberto Stefire:,  re  ',1ra;  Jardim Vista Alegre, CEP 13190-000, portador da 
Cédula de ieterilidade  FIG  n° 37 872.402-2-SSP-SP e do CPF ri ° 425.345 658-85. 
representado neste ato por seus pais. VALDIR VIEIRA  OA  ROCHA e MARIA CRISTINA 
DE PAULA VIEIRA ROCHA, ambos acima quahficados, na conchçdd de cessiondrio, pelo 
preço certo e ajustado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta  teals)  

Paragrafo único, 0 valor de doaçáo corresponde R$ 250:00 (duzentos e cinquenta 
reais), estando !sento no recolhimento do ITCtvID, conforme o artigo  ea,  inciso H, alinea 
da Lei do Estado de  SS()  Paulo n° 10.705. de 28/12/2000 

V 

Ainria. a sacra MARIA CRISTINA DE PAULA VIEIRA ROCHA. acima Qualificada, cede e 
earisfere o restante de suas quotas, correspondente a 200 (duzentas) quotas do capital 
social, no valor de R$ 200.00 (duzentos  rears),  totalmente integralizadas. na  e.ondicao de 
cedente, a VALDIR VIEIRA DA ROCHA. acima qualificado. na  condicao de cessionano,  
Pelt)  Preço certo e ajustado de R$ 200.00 (duzentos  rears).  

Parágrafo único. A sOcia MARIA CRISTINA DE PAULA VIEIRA ROCHA, que ora se 
retire cia sociedade, declare haver recebido de VALDIR VIEIRA  OA  ROCHA, neste ato e 
em moeda torrente, a quanta de R$ 200.03 (duzentos reais) e. declare:  outrossim, 
sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a 
reclamar, seja a que titulo  lot,  nem do cessionário nem da sociedade. dando-thas Oena, 
gerai e irrevogável QuitacAo. 

VI 

Apes  as alterações das clausulas antenores a clistribuiodo do capital social entre OS 
sócios passa a ser a seguinte: 

VALDIR VIEIRA DA ROCHA 	 4.750 Quotas 	R$ 4;750,00 
GABRIEL VIEIRA ROCHA 	 250 quotas 	R$ 250,00 
TOTAIS 	 5.000 quotas 	R$ 5.000,00 

vtt 

Altere-se a obleto social para 

• I a..eração, manutençáo e reparo em todos os tipos de construgóes de: 
sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tenseo, fiaço, materiais elétricos,  
etc.). taboo  para instalações telefónicas e de comunicações, cabos para redes de  
informatics  e televisdo a cabo, antenas coletivas e parabohcas, para-raios, \,Y 
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sistemas 1i iiuminaçao. sistemas de  alarm;  canaa:incaadioasistamais.da alarme 
contra raubo. SIbt,trai,'.51e crrttr, 	eletrh4co e eatarnacAoTtretliat: • " 

• Comercio varejiaia da niatcraas para construaao em geral. 

• Comércio varejista especializado de materiais elétricos. tais como fios, cabos, 
condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interraptores;  tomadas e 

similares: 

• Comercio varejista de pneumáticos e câmaras de ar, novos e usados, para 
veiculos automotores:  

• Comatcio atacadista e vareiiste de artigos de eat:ratan° e de papelaria. artigos 
escolares. papei. papelão e seus artefatos. exceto embalagens. 

• Comércio atacadista e varejista de aparelhos elearanicos de  audio  e  video  
domésticos  radios,  tetevisores, aparelhos de DVD, Bluaay,  cameras  almadoras e 
fotograricas e similares 

• Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e 
pessoal, elétricos e eletranicos. 

• Cornarcio atacadista e varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos,  
tie  uso doméstic.° magumas de lavar. fogões, geladeiras, fomos micro-andas, 
batedeiras e similares. 

• Comércio varejista de maveis novos para qualquer uso; 

• Comércio varejista de artigos de colcaoana. 

• Comércio varejista de artigos de cama. mesa e aanhn, 

• Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico,  toss  coma: artigos 
cutelaria. artigos Pala habitação de vidro. cnstai, porcelana, borracha. plástico, 
metal, madeira, vime, tiambu e outros similares; aaaelas. louças. garrafas 
térmicas, escadas domésticas, escovas, vaSSOUras, cabides. óculos para natação. 
pranchas. artigos para caça. pesca e camping, papal de parede e similares, artigos 
descartáveis  ern  gerai (copos, talheres. guardanapos, embalagens para alimentos 
preparados e outros Similares). 

Cornércio atacadista e vareqsta de instrumentos  musicals:  

• Corriércio varejista de acessOnos musicais e músicas impressas, 

• Comércio atacadista e varejista ce computadores, equipamentos periféricas, 
programas de computador não-custornizaveis, suprimentos para  informatics  — 
cartuchos e fitas para impressoras  CD's, pen drives  e discos Ópticos. 
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• Asseworin em inforrnatica  associada  a vends di OcAput4tioreis e gerifélicos: 

• Comercio avac,aresta de ccmpeeentes etetreinicos tais come velvulas e tubas 
eletrienicos. semieundeliorea, elicinchips e circuitos integrados, circuitos  impresses;  

• Comercio atacadista e vareeeta de equipamentos de telefonia e comunicaçieo, tais 
come: telefones, intercomunicadores, aparelhos de fax, seereteria eleteenica e 
similares, 

• Comercio varejista de partes e peças para equipamentos de telefonia e 
comunicação: 

• Comercio varejista de artigos de ituminareao reedencial (lustres,  luminaries  e 
abajures, dentre autros). 

lb  

• Comercio atacadista de ferragens para construgac, ferramentas  manuals  elétricas 
e no elétricas; martercs. serras, picaretas.  climes  de fenda, aticates, furadeiras,  
etc..  exceto para use industrial, 

• Comercio varejista de materiais hetreulices para construção tais como torneiras, 
canos,  tubes  e conexees: 

• Comercio varejista de brinquedos, logos (eietreinices ou  niece  e artigos recreativos, 
inclusive suas peças e acessorios, 

• Comércio varejista de artigos esportivos, tais como. equipamentos e  materials  
esportivos, artigos da vestuário e acessórios especializados para a pratica de 
espoetee,: 

• Comercio varejista de bicicietas e triciclos, inclusiee peças e acessórios; 

• Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria. de toucador e de 
higiene pessoal: 

• Cornercio varejista de artigos do vestuário novos de qualquer material, tais como. 
vestidos, blusas. calças, roupas intimas. uniformes escalares e similares, 
acessórios e complementos do vestuario de qualquer material. gravatas,  
temps,  meias, guarda-chuvas, chapéus, itives e similares, 

• Comercio varejista de artigos de suvenires, bijuterias e artesanatos; 

• Comercie varejista de peças e acessórios novos, mecenicos e elétricos, motores 
completes, novos e recondicionados, peças e acessórios novos pare c.arrocerias, 
capas, capotas. bancos. e estofados. ar  condicionado, vidros e espelhos para 
veiculas automotores; 

• Desenvolvimento de sistemas para atender as necessidades do cliente, ou seja, 
as atividades voltadas para a definição dos medules, especificageree funcionais 
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internee, flees  de relatórios e testes de eviliaigag  (it  deXernperinb, Zsrogramaçao  
corn  o usc de ferramentas e de .inguagens de pr6graatibesao. fbmaimento de 
documentageo  re  plower:as 	computador cieserivolvidos sob encomenda, 
desenho de páginas para i4 1rAern-p.t, desenvolvimento oe proietos e modelagem de 
banco de dados  sot  encomenda: 

• Desenvolvimento de sisterrias ou programas de computador  (software)  que 
permitem a realizaeão de cuslcieszações: 

• Desenvolvimento de sistemas ou programas de computador que não permitem 
customizações: 

• Atividades de assessoramento ao usuário na utilizasão de sistemas, atividades 
voltadas pare sotucionar os problemas que dificultem a navegabilidade  antra  as 
páginas ou impeçam o usuário da plena utilizaçao do vvelosite, recuperarsao de 
panes informáticas serviço de instalação de equipamentos de informática e 
programas de computador: 

• Atividades de disponibilização de infraestrutera para os serviços de tratamento de 
dados, hospedagem na interaet e outras atividades relacionadas, atividades de 
tratamento de dados a pane dos dados fornecidos pelos clientes, como: 
processamento de dados com a  respective  emissão de relatórios e criticas,  gestic)  
de banco de dados de terceiros. permitindo a produção de listagens de tabutaciaes 
e a realização de consultas, serviços de entrada de dados para processarnentn, 
atividades de ascanearnento e leitura etica os oocurnentos, 

• Operação de paginas de  Internet  (vvebsiles) ou de ferramentas de  buses  tseasce/ 
angina) para gerar e manter grandes  eases  de clados de endereços e conteúdos 
de  Internet,  operação de portais da  Internet  que atualizam periodicamente seu 
conteudo, come, por exempla. os aos  melee  de comunicação, paginas de 
entretenimento (logos), exceto jogos de azar, paginas de pubticidade, acesso a 
programas, serviços de disponibilizaçao de música, serviços de  e-mail  na internet: 

• Atividades de prestaeae de serviços de inforrnartião, corno. serviços de informação 
telefónica, serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou  pre  
comissão, serviços de resumos de noticias  (clipping):  

• Atividades de produção fotografice, pare fins comerciais, de publicidade e 
pessoais, tais come. fotografia para passaportes. escolas, casamentos, anúncios, 

comerciais. atividades relacionadas  corn  a moda. atividacies imobitierias 
e para fins turísticos: 

• Produção de fotografias aéreas e submannas. inclusive pare publicidade. 

• Atividades de laboratono de revelação de filmes e de processamento de 
fotografias corno: atividades dos laboraterios cle revelação, impressão e ampliação 
fotográfica, revelação de peliculas de filmes não destinada a indústria 
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cinemntogrefica, montagem de slides, *pie, ;restauptelie 	;o: retoque de 
totogratais servicrys ue micr,,fdrnagern de documentos:" — 

• Filmagem e gravação cie velecis de testes e eventos. 

• Atividades de organização e promoção de feiras;  ieôes,congressos. convenções, 
conferitncias e exposições comerciais e profissionais, incluindo ou  nee  o 
fornecimento de pessoal para operar a infraestruture dos legares onde ocorrem 
esses eventos, gestão de espaço para exposição  pare uso de terceiros. 
organização de festas e eventos, familiares ou não. inclusive festas de formaturas; 

• Reparação e manutenção de computadores, inclusive portateis e de equipamentos 
de informetica periféricos.  tars  como impressoras. teciados,  &wars,  projetores,  
scanner, mouse,  equipamentos ce comunicação:  modem,  roteadores,  ponies.  

reparação e manutenção de  terminals  de autoatendimento, como caixas 

eletrônicos de bancos, 

• Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. tais come: telefones 
fixos e meiveis, celulares, aperelhos telefônicos de uso pebtico, apareltios de fax, 
equipamentos de rádio de transmissecerecepção, cáineres de televisão e de  video  
de uso profissional, 

• Aluguel de rriarquincF.... e equipamentos para escritórios. 

Parágrafo único. Os socios deciaram, expressamente; que exploram atividade 
econômica empresarial organizada: sendo, portantc, urna socieciade empreseria, nos 
tennos  des  artigos 966 e 982 do Ceidigo 

A administração mia sociedade caberá ao secie VALDIR VIEIRA DA ROCHA,  corn  
poderes e atribuições de administrador, assinando apenas isoladamente, autorizado o uso 
do nome empresanel 

Parágrafo único: Aos sócios é vedado o uso do nome empresarial em atenclaides 
estraneas ao interesse social ou pare assumir obrigações, sejam em favor de quaisquer 
quotistas ou de terceiros. bem coma onerar ou alienar bens irndveis da sociedade, sem 
autorização oe outro sócio 

IX 

O seio GABRIEL VIEIRA ROCHA declare. sob as penes  ea  lei, que não este 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 peelicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
oeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, centre normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consume, fé peblica ou a propriedade. 
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a reativeça0 da empresa, nos termos da Instrução 

Xl 

Para dinmir quaisquer  controversies  resultantes deste cootrato, as partes elegem o Foro 
da Comarca de Monte Mor do Estado de  So  Pauto, em detrimento de outro por  mats  
pi :vitegiado que seja  

Ern  razáo ca reativaçào e das alterações ocorridas na sociedade, os secios r:esolvern 
CONSOLIDAR o Contrato Social. conforme segue 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

SPAZZIO  COMERCIO DE PRODUTO PARA 1NF0RMAIÇAQ 

VALDIR VIEIRA DA ROCHA, brasileiro, casado sob o regime da co?7tunn10 parcial de 
bens, emprestria residente e domiciliado no MuniCipio de Monte Mor. Estado de São 
Paulo, na Rua Aiberto  Steffen.  00  39, Jardim Vista Alegre. CEP 13190-000. portador da 
Ceduia de Identidade RG ri" 20 420.639 SSP-SP e inscrito no CPF sob o"' 107 996.248-
45, 

GABRIEL VIEIRA ROCHA. brasileiro, solteiro menor absolutamente incapaz, nascido em 
26 de Fevereiro de 2002, estudante, residente e domiciliado no tvluniciplo de Monte Mor,  
Estee()  de  So  Pauto, na Rua Alberto  Steffen,  ri°  39, Jardim Vista Alegre, CEP 13190-006 
portador da Cédula de identidade RO n° 37.872.402-2-SSP-SP e do CPF n° 425 345 658-
f3.  represented()  neste ato por seus  pals.  VALDIR VIEIRA  OA  ROCHA. acima 
qualificado e MARIA CRISTINA DE PAULA VIEIRA ROCHA brasileira, casada. sob o 
regime da  Gomorra°  parcial de oens. empreseria. residente e domiciirado Município de 
Monte Mor, Estado de São  Pao°,  na Rua Alberto  Steffen,  n° 39. Jardim Vista Alegre, CEP 
13190-000, portadora da Cédula de identidade RG n° 23 156 928-2 SSP-SP e inscrita no 

CPF sob o n°  151 309048-85. 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito  tern  entre Si. justos e contratados, 
a consolidar urna SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, mediante as clausulas e 
condições seguintes 

A sociedade giro na Rua Alberto  Steffen. re  25. Jardim Vista Alegre, Município de 
Monte Mor, Estado de  Sao  Paulo, CEP 13190-000, sob a denominação Social de 
SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. 

II 

O objeto social é o de 

.SPAZ2k5-Cdt4tkC,',10. 	liffaiD175S-164M7t-Ti4FORIVATICTITIV7Kiiri.  
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••• • •• •• ••• • 	• -- 
• Instate:A°. elteraaao, mantaengao e reparcr:eni tcicais ospOd x,sruçôes de: 

sister:ma d eietaciaaae (aabria de quarritier ferTs4o.- 546o: materiais elétriaos,  
etc.),  ealia6 para insraiaçõea tear-micas  e de comunicações, cabos para redes de  
informatics  e televisaoA  Land  antenas coletivas e parabálicas, para-raios, 
sistemas de ituminagac, sistemaa de alarme contra incandio sistemas de alarme 
contra roubo, sisternas de cortrole etetranico e aurora:00o predial: 

• Comércio varejista de materiais pare constru00 em geral; 

• Comércio varejista especializado de materiais eiatricos,  tars  como. fios, cabos, 
condutores elétricos, chaves elétricas. lamparlas, interruptores, tomadas e 
similares, 

• Comercio varejista de pneumáticos e câmaras de ar, novas e ueados, para 
veicuios automotores; 

• Comercio atacadista e varejista cie artigos de esaritório e de papelaria, artigos 
escolares, papal, papelão e seus artefatos, exceto embalagens; 

• comércio atacadista e vareasta de aparelhos eletrônicos de  audio  e  video  
domésticos  radios,  televisores, aparelhos de OVO, Blu-ray,  cameras  filmadoras e 
fotograficas e aimiiares, 

• Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e 
pessoal, elétricos e eferrarticos 

• Comercio atacatista e varejista de maquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, 
de uso doméstico - máquinas de tavar, fogões, geladeaas, fornos micro-ondas. 
batedeiras e similares. 

• Comarca varejista de moveis novos pare qualquer  us°,  

• Comercio varejista de artigos de colchoaria: 

• Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 

• Comercio atacadista de artigos de asc pessoal e doméstico, tais coma: artigos 
cuteiaria. artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plbstico, 
metal, madeira, vime, bambu e outros similares, panelas, louças. garrafas  
Maracas.  escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, óculos para nataçao, 
pranchas, artigos para caça, pesca e camping, papei de  parade  e similares, artlaos 
descarttliveis em geral (copos. talheres, guardanapos, embalagens para alimentos 
preparados e outros slam/ores): 

• Comércio atacadista e varejista de instrumentos musicais; 

• Comercio varejista de acessórios musicais e musicas impressas; 
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lo 
1 (a 

• Cornercio 4acadista e  varejista  de carriputaderes, ectutpanteatoa peritericos, 
erogranias de computacior nai.ecustomizavelsa suprimerabe pars iriformatica -  
Cartuchos  e  irias  aura impreasoies, CD's. pen drives e disc.os  ópticos: 

• Assessoria em informática associacla a venda de computadores e penféricos: 

• Comercio atacadista de componentes eletrônicos tais corno vaivulas e ti.a.ms 
eletrônicos. semicondutores.  microchips  e circuitos integrados. circuitos imeressos. 

• Comercio atacadista e varejista de equipamentos de telefonia e comunicaçao, tais 
como: telefones intercomurueadores, aparelhos de fax, secretaria eletrônica e 
similares, 

• Comercio varejista de partes e peças para equipamentos de telefonia e 
comunicação; 

• Comercio varejista de artigos de iluminaçao residencial (lustres,  luminaries  e 
abajures, dentre outros) 

• Comercio atacatiista de ferragens para construção, ferramentas manuais elétricas 
e não elétricas: martelos, serras. picaretas. chaves de fenda, alicates, furadeiras,  
etc..  exceto para uso industrial. 

• Comércio varejista cie  materials  hidraulicos para construção tais como: torneiras. 
canos, tubos e conex6es; 

• Comercio varejista de brinquedos. logos (eletrônicos ou  rain)   e artigos recreativos. 
inclusive suas peças e acessórios: 

• Comercio varejista de artigos esportivos. tais come; equipamentOs e materiaiS 
esportivos; artigos do vestuano e acessórios especializados pare a pratica de 
esportes: 

• Comercio varejista de bicicletas e tricicios, inclusive peças a acessórios, 

• Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria, de toucador e cie 
nigierie pessoal: 

• Comercio varejista de artigos do vestuário novos de qualquer material, tais coma: 
vestidos, blusas, calças, roupas intimas, uniformes escolares e similares, 
acessórios e complementos do vestuario de qualquer materiaV gravatas. aintos, 
lenços, meias, guarda-chuvas, cnapeus, luvas e similares; 

• Comercio varafata de artigos de suvenites, bijuterias e artesanatos. 

• Comércio varejista de  pieces  e acessórios novos, mecanicos e elétricos, motores 
completos, novos e recondicionatios, peças e acessórios novos pare cam:Oar:Ties, 

9  
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• WI.  • • 	• 	4,1. 

capes. capotas. bancus e estiados, ar rionclisi.oriado; widiiisr eiapplhos para 
velcarlos autemotorea, 	 •.. 	:•• • 	• • • 

• Desenvoteimereu de SISterries pra atendef s nevesaidaders do cliente, ou seja, 
as atividades voltadas para a definição dos medulos, especificações funcionais 
edemas. tipos de relatórios e testes de avaliação do desempenho, programação  
corn  o  list"  os ferramentas e de linguagens de programação. fornecimento de 
doeurnentaçeo de programas de computador desenvolvides  Sae  encomenda, 
desenho de páginas para a  Internet,  desenvolvimento de projetos e modelagem de 
banco de dados sob encomenda' 

• Desenvolvimento de sistemas ou programas de computador  (software)  que 
permitem a reailizaçea de custornizações: 

o Desenvolvimento de sistemas ou prograrrias de computador que não permitem 
custcanizaçees; 

• Atividades de assessoramento ao usuano na utilização de sistemas. atividades 
voltadas para solucionar  DS  problemas que dificultem a navegabilidade entre as 
peginas ou impeçam o Usuario da plena utilizaçâo do website, recuperação de 
panes informáticas, serviço de irsratareao de equipamentos de informática e 
programas de computador: 

• Atividades de casporabilização de infraestrutura para os serviços de tratamento de 
dados hospedagem na internet e outras atividades relacionadas, atividades de 
tratamento de dados a partir dos dados fornecidos pelos clientes, como. 
processamento de dados  corn  a  respective  emissão de relatórios e criticas, gestão 
de banco de dados de terceiros. permitindo a produção  cis  listagens de tabulações 
e a realização de consultas, serviços de entrada de dados para proceesamento. 
atividades de escaneamento e leitura ótica de documentos. 

• Operação de paginas de  Internet  (websdes) ou de ferramentas de busca  (search 

engine)  para gerar e manter  grandee  bases de dados de endereços e conteiralos 
de  internee  operapeo de portais da internet  qua  atualizam periodicamente seu 
conteúdo, como, por exempla, os dos meios de comunicação, paginas de 
entretenimento (jogos), exceto jogos de azar. pegtnas de publicidade. acesso a  
programs.,  serviços de disponitelizaeao de musica, serviços de e-snaii na intemet: 

o Atividades de prestação de serviços de informação, como: serviços de informação 
telefenica, serviços de levantamento de informações realizados per contrato ou par 
comissão, serviços de resumos de noticias (chpping), 

• Atividades de produção fotogrifica. para fins comerciais, de publicidade e 
pessoais, tais como: fotografia pare passaportes, escolas, caSaMentos. anCincios,  
editorials,  comerciais. atividades relacionadas com a moda. atividades imobiliárias 
e para fins tuesticos, 

• Produção de fotografias aéreas e submarinas, inclusive para publicidade 

to  
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Parágrafo  tinier),  Os sticios declaram. expressamente, qtre exploram atividade 
económica empresarial organizada, sendo, portento,  ulna  sociedade empresária, nos 
termos dos artigos 968 e 982 do COdigo Civil 

A sociedade teve seu inicio em 10.04.2013 e seu tempo de duração e indeterminado. 

lv 

A sociedade poder a ser dissolvida por consenso dos secias ou em villude de lei 
Ocorrendo a dissolução de sociedade, o património llqado apurado sere distribuido entre 
os secos, na proporção de suas quotas.  ben,  como da mesma forma  sera  suportado 
preetizo. pi) 

11 
.4.11/0••••••••IMOIN•••• 

. 	. 	. 	. 

• Ativieaaes de litioratono cie revelagaO-.de.  firme.  f; - de' oro'ciala;imento de 
fotoca.ãnae cirno atendades doe Inbotetterios de revelação. impressZo e arripiiagZio 
fotografic.a. ievelageo clj pearuias de filmes nao destinada 	inch:Istria 
cinematográfica, montagem de slides, cdpia, restauração e o retoque de 
folografras; Serviços Ce Microfilmagem de documentos, 

• Filmagem e gravação de viceos de festas e eventos, 

• Atividades de organização e promoção de tetras, learies, congressos, convenções. 
conferencias e exposições comercias e profissionais, tricluindo Ou não o 
fornecimento de pessoal para operar a infraestrutura dos lugares onde ocorrem 
esses eventos, gestão de espaço para exposição para uso de terceiros, 
organização de festas e eventos. familiares ou não, inciusive festas de formaturas. 

• Reparação e manutenção de computadores, inclusive port ateis e de equipamentos 
de infonnatica periféricos. tais como impressoras, teclados.  drivers,  projetores, 
3cahner..  mouse.  equipamentos de comunicação •  modem,  roteadieres, pontes, 
reparação e manutenção de  terminate  de autoatenditnento, como caixas 
eietrenicos de bancos 

• Reparaçalo e manutenção de equipamentos de comunicação,  tars  coma, telefones 
fixos e moveis, celulares, aparelnos telefônicos de uso pUblico. aparelhos de fax, 
equipamentos de radio de transmissão-recepção.  cameras  de televisão e de  video  
de uso proftssiona!, 

• Aluguel de maquinas e equipamentos para escritenos 

r6 
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V a - 	• 
O capital social  or  Ge R 6.000.00 ronarsmit reais), dividido em 5.000 (canto mil) quotas, 
no valor de  HS  1,30 futa rcza ce,_^a urnt, totalmente .;ntegralizadas,  am  moeda corrente 
nacional, distribvidas  antra  os sóciais  comforts.*  segue: 

VALDIR VIEIRA DA ROCHA 	 4.750 quotas 	R$ 4.750,00 
GABRIEL VIEIRA ROCHA 	 250 quotas 	R$ 250,00 
TOTAIS 	 5.000 quotas 	R$ 5.000,00 

VI 

As Quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas Ou transfericsas a terceiros sem o 
consentimento do outro sacio, a quem fica assegurado, em igualdade de conctiçares e 
oreço, o direito de preferencia para a sua aquisição se postas A venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas a alteraçao contratual pertinente.  

Vii 

A responsabilidade de cada sócio a restrita  an  valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente  pea  integralizaçao do Capital Social, em conformidade com o 
artigo 1 052 da Lei n 10406, de 10 01 2002 

VIII 

A aorninistraçao da sociedade cabana ;do sócio VALDIR VIEIRA DA ROCHA,  coal  
poderes e atribuicaea de administrador. assinando apenas isoladamente, autorizado o uso 
do nome empresarial 

Parhorafo Unico: Aos sócios é vedado o uso do nome empresarral em atividades 
estranhas ao interesse social ou para assumir obrigaaões, sejarn em favor de quaisquer 
quotistas ou de terceiros,  barn  corno onerar ou aliena: bens imóveis da sociedede, sem 
autorização de outro sticio. 

IX 

O sócio VALDIR VIEIRA DA ROCHA, na qualidade de administrador, podara nomear e 
constituir procuradores para reprcsontar a sociedade, judicial e extraiudicia/mente, 
perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, instituições financeiras o 
outros. 

X  

Ao término de cada exercicio social, em 31 de Dezembro, o administrador prestara contas 
justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventarro, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo aos sracios, na proporção de 
sues quotas, os lucros ou perdas apurados. 

12 
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XI 

alas querias raeaer. segaintes ao itarnlac ao exercicio social, os sócios deiiberarao sobre 
as contas e designarbo actrriinistrauurfeC, quando for o caso. 

Paregrafo único A deliberações  relatives  a aumento ou redução do Capital Social, 
modo de remuneração. pedido de recuperação judicial. distribuição de lucros, alteração 
contratual. fusão, cisão e incorporação. dentre  °taros  assuntos relevantes para a 
sociedade, serão definidos ria  reunite  de sócios. 

XII 

A sociedade poderá, a qualquer tempo. abr., ou fechar filiss ou  cute  depericiência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os socios 

XIII 

Os sócios poderao, de comum acordo,  fixer  uma retirada mensal, a tituic de  "pro  labore', 
observadas as disposições regulamentares pedinentes 

xlv 

Falecendo ou interditado qualquer secio, a sociedade continuara suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz,  nap  sendo possivei ou inexistindo interesse destes 01.1 
do SCICIO remanescente, o valor de seus haveres sere apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço 
especialmente ievantaclo. 

Parágrafo  Calico.:  O mesmo documento  sera  adotado em outros casos  ern clue  a 
sociedade se resotva em relação a seu sócio. 

XV 

Os sócios e administradores declaram,  sot  as penas da lei, que no  taste  impedido de 
exercer a administração da sociedade. pca lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou per se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda  qua  
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação.  
;vita  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, fe publica ou a propriedade 

X VI 

Os secios etegern Foro da Comarca de Monte Mor do estado de  Sao  Paulo para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, bem como 
pare dirimtr dúvidas oriundas sobre o presente instrumento,  ern  detrimento de outro, por 
mais privilegiado que seja. 
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• • 4 • 
E, nada  mats  tendo pare contratar. assinam o presente instrumnto,  :ern  t7es  vies  de igual 
teor. juritarrton'e  corn  duas iestemLnhcs. 

••••••••• AMIN. 

Monte  Mor.  23 de Junno de 2014.( 
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:DAUM 
LOCKCH AIN 

Privstranciacaitepliblica Casa Civil  
&dicta&  para Assurims 3uridicas 
MEDIDA 	 2.2C0-2 
DE 24 DE AGOSTO DE 2031.  

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Wei°  Pedro Francisco Vargas 
Centro, hafai - Santa Catarina 

(47) 3514-7599 (47) .9.9748-2223 
www.dautin.com  I dautinCaldautin.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 Contrato e representado pela função  hash  criptográfica conhecida como SHA-256. de código 
ab212c9429c1352420df91a8958ea2392819ba1 2aea30bc06e1463a72b073ff7 foi autenticado de acordo com 
as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum  Classic,  sob o identificador  Calico  
denominado  MID  85547 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Contrato Social", cujo assunto é descrito como "Contrato 
Social", faz prova de que em 27/0912022 16:04:35, o responsável Spazzio Comercio de Produtos Para 
Informatica Ltda (05.598.482/0001-47) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram 
reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Spazzio Comercio de Produtos Para Informatica Ltda a 
responsabilidade, única e exclusiva. !Data idoneidade do documento apresentado a DAUT1N Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 27109/2022 16:07:36 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUT1N Blockchain Co. de acordo com o  Art.  10, § 20 da  MP  2200-2/2001,  Art.  107 do Código Civil e  
.Art  411, em seus §§ 2° e 30  do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020. 

Para mais informações sobre a operação acesso o  site  https://www.dautin.com  e informe o cddigo da 
transação blockchain Oxa1251a143cfb8a42dcd0a76a9a39c6240df2fb2da555eba6645bc13e454920fb. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etclmainnet/  

Legislação Vigente: Medida Provisória n°  2200-2/2001 Código Civil e Código de Processo Civil. 
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3DAUTIN 
BLOCKCItAIti 

Prasiddiva  da  Raddbaca Qs. a etyd 
9...dacbdia pia 	kaidicos 
PaMIDA PftOVÓRZA 2.200-2 
05 24 DE ALIOSTO DE 2001. 

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

(47) 3514-7599 (47) 99748-2223 
www.datalacomidautin@dautimcom  

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA 
, 	rv. 1,- ^ 	•• 	...•- 

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockohain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documentai Contrato e representado peia função  hash  criptográfica conhecida como SHA-256, de codigo 
dac22a8e59bd8b994e36a82affiab179e14124717183895ae4ee44b4bc96799f0a foi autenticado de acordo  corn  
as Legislações e normas vigentes' através da rede blockchain Ethereum  Classic,  sob o identificador iflicO 
denominado NID 85610 dentro do sistema. 

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG Valdir", cujo assunto é descrito como "RG Valdir", faz 
prova de que em 27/0912022 17:14:55, o responsável Spazzio Comercio de Produtos Para Inforrnatica Ltda 
(05.598.482/0001-47) tinha posse do arquivo com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na prova 
de autenticidade, sendo de Spa77io Comercio de Produtos Para Informatica Ltda a responsabilidade, única e 
exclusiva, peia idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blocicchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 27/09/2022 17:16:06 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o  Art.  10, § 20 da  MP  2200-2/2001,  Art.  107 do Codigo Civil e  
Art.  411, em seus §§ 2° e 30  do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020 

Para mais informações sobre a operação acosse o  site  https://vvww.dautin.com  e informe o código da 
transação blockchain OxbcdOladb4beart3144a9cb7454cbd76fc83f673bbc7aeaf361a637cda37d43d67. 
Também e possivel acessar a consulta através da rede blockchain em hups://blockscout.comietc/mainnet/ 

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



GOVERNO DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO 

JUCESP 

  

Junta Comeiriat do 
Estado de 55o Paulo 

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇOES 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  WVVVV.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE 0 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

03/12/2014 

EMPRESA 

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO 

— 
NIRE 

35228820404 

INICIO DAS ATIVIDADES 

10/04/2013 

NOME COMERCIAL 

SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA 

TIPO  JURIDIC°  
/ 

SOCIEDADE LIMITADA (M.V.) 

ON.P.J 

05.598.482/0001-47 

ENDEREÇO 

RUA ALBERTO STEFFEN 

NÚMERO 

25 

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JD  VISTA ALEGRE 

MUNICIPIO 

MONTE MOR 

UF 

SP 

CEP 

13190-000 

MOEDA 

R$ 

VALOR CAPITAL  

5.000,00 

OBJETO SOCIAL 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 

sócio 

NOME 

GABRIEL VIEIRA ROCHA 

ENDEREÇO 

RUA ALBERTO STEFFEN 

NÚMERO 

39 

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JD  VISTA ALEGRE 
MUNICIPIO 

MONTE MOR 

UF 

SP 

CEP 

13190-000 

RG  

378724022 

CPF 

425.345.658-85 
CARGO 

SÓCIO 

QUANTIDADE COTAS 	
// 

250,00 	 9. 

NOME 

MARIA CRISTINA DE PAULA VIEIRA ROCHA 

REPRESENTANTE 

ENDEREÇO 

RUA ALBERTO STEFFEN 

NÚMERO 

39 

COMPLEMENTO 

i 
BAIRRO 

JD  VISTA ALEGRE 

MUNICIPIO 

MONTE MOR 

UF 

SP 

CEP 

13190-000 

RG  

231569282 

CPF 

151.309.048-85 

CARGO 

REPRESENTANTE 

QUANTIDADE COTAS 

SOCIO, REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR 

      

NOME  

     

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 

Página 1 de 2 

  



VALDIR VIEIRA DA ROCHA 

ENDEREÇO 

RUA ALBERTO STEFFEN 

NÚMERO 

39 

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JD  VISTA ALEGRE 

'MUNICÍPIO 

MONTE MOR 

UF 

SP 

CEP 

13190-000 

RG  

20420639X 

CPF 

107.996.248-45 

CARGO 

SOCIO, REPRESENTANTE, ADMINISTRADOR 
QUANTIDADE COTAS 

4.750,00 

ULTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

   

DATA 

03/12/2014  

NÚMERO 

 

   

SEDE TRANSFERIDA DE OUTRO ESTADO: MG, NIRE 31206716040. 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35228820404 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/02/2022 

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

Comercial do Estado de  Sao  Paulo, garante a autenticidade deste documento guando visualizado diretamente no portal 

www.jucesponline.sp.gov.br  sob o número de autenticidade 167303408, segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 as 

11:18:19. 
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Data da consulta: 25/07/2022 14:21:52 

Identiticação do Contribuinte -  CNN  Matriz 

CNPJ: 05.598.482/0001-47 
A opção peio Simples Nacional eiou SINIEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA 

Situação Atua 

Situação no Simples  National:  Optante pelo Simples Nacional  rise  01/01/2015 
Situação no SIMI: NÃO enquadrado no SINS 

Mais informações 
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SPAZZIO INFO 	FICA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE 
PREGA0 PRESENCIAL No 062/2022 
PROCESSO No 0165/2022 

ANEXO  III  — DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Eu VALDIR VIEIRA DA ROCHA, CPF 107.996.248-45 RG: 20.420.639, representante legal da empresa SPAZZIO COMÉRCIO 
DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ME, por seu representante, em conformidade com o disposto 
no artigo 49, inciso VII, da Lei n° 10.520/2002, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitag5o exigidos no Edital que rege o certame acima indicado. 

MONTE MOR, 19 DE OUTUBRO de 2022. 

SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME 	 C 
R Alberto  Steffen  N° 25 Monte Mor — SP — CEP: 13190-000 

CNPJ: 05.598.482/0001-47 Inscr: 465.035.043.115  
Email:  comercialaspazzioinformatica.com.br  - spazzioinfomm@gmail.com  

Telefone: (19) 3217-6218 Cel. 19-991754084/974133431 

(i-A  

VALDIR VIEIRA DA RO 
RG.: 20.420.639-X 
CPF.:107.996.248-45 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

COM. P\ROD. INFORMA TICA LTDA ME 

N.)  



SPAZZIO 	0 1181. 	 CA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE 
PREGÃO PRESENCIAL No 062/2022 

PROCESSO No 0165/2022 

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Eu VALDIR VIEIRA DA ROCHA, representante legal da empresa SPAllIO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA INFORMATICA LTDA ME, interessada em participar do processo citado acima, DECLARO, sob as 

penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ n° SPAllIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ME é 

microennpresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123 

de 14 de dezembro de 2006, cujos termos, vem declarar, para fins de participação no processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos 
da Lei Complementar n° 123/06, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no 
procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de  Americo  Brasiliense /SP. 

VALDIR VIEIRA DA ROCHA — SP 
RG.: 20.420.639-X 
CPF.:107.996.248-45 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

ZIO  COM/  PROD. INFORMATICA LTDA ME  

SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 
R Alberto  Steffen  N° 25 Monte Mor— SP — CEP: 13190-000 

CNPJ: 05.598.482/0001-47 Inscr: 465.035.043.115  
Email:  comercial@spazzioinformatica.com.br  - spazzioinfomm@gmail.c 

Telefone: (19) 3217-6218 Cel. 19-991754084/974133431 

MONTE MOR, 19 de Outubro de 2022 



SPAZZIO INFORMÁTICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BFtASILIENSE 
PREGÃO PRESENCIAL No 062/2022 
PROCESSO No 0165/2022 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE 0 MINISTÉRIO DO TRABALHO 

Eu VALDIR VIEIRA DA ROCHA, representante legal da empresa SPAllIO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA INFORMATICA LTDA ME, interessada em participar do processo acima, Declarar, para fins de 

participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está 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, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido 
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( 	). Observação: 

em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

MONTE MOR, 19 de outubro de 2022 

VALDIR VIEIRA DA ROCHA — SPAZZIO 
RG.: 20.420.639-X 
CPF.:107.996.248-45 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

INFORMA TICA LTDA ME 

SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME 
R Alberto  Steffen  N° 25 Monte Mor — SP — CEP: 13190-000 

CNPJ: 05.598.482/0001-47 Inscr: 465.035.043.115  
Email:  comercial@spazzioinformatica.com.br  - spazzioinfomm@gmail.com  

Telefone: (19) 3217-6218 Cel. 19-991754084/974133431 



SPAZZIO INFORMÁTICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE 
PREGÃO PRESENCIAL No 062/2022 

PROCESSO No 0165/2022 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE  CONTRATO 

RAZÃO SOCIAL: SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 

ENDEREÇO: Rua Alberto  Steffen  25 	 BAIRRO: 	Jd Vista Alegre 

CIDADE: 	Monte Mor 	 ESTADO: 	SP 

CEP: 	 13193-172 

FONE: (19) 32176218- 991754084/974133431 

CNPJ: 05.598.482/0001-47 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 465.035.043-115  

E-MAIL  DA EMPRESA: comercial  spazzioinformatica.com.b_rNpazzioinfomm@gmail.com  

REPRESENTANTE  DA EMPRESAqUE ASSINARA 0 CONTRATO 

NOME: Valdir Vieira da Rocha 

CARGO QUE A PESSOA OCUPA NA EMPRESA: Sócio Administrador 

ESTADO CIVIL: 	 Casado 

PROFISSÃO: Diretor Vendas 

RG. N°: 20.420.639  

E-MAIL  PESSOAL: rochavv1073@gmail.com  

NACIONALIDADE: Brasileiro 

CPF. N°.: 107.996.248-45 

VALDIR VIEIRA DA ROCHA — 
RG.: 20.420.639-X 
CPF.:107.996.248-45 
SÓCIO ADMINISTRADOR  

D. INFORMATICA LTDA ME  

SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME 
R Alberto  Steffen  N° 25 Monte Mor — SP — CEP: 13190-000 

CNPJ: 05.598.482/0001-47 Inscr: 465.035.043.115  
Email:  comercialOspazzioinformatica.com.br  - spazzioinfomm@gmail.com  

Telefone: (19) 3217-6218 Cel. 19-991754084/974133431 

MONTE MOR, 19 de outubro de 2022. 



SPAZZIO INFORMÁTICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE 

PREGÃO PRESENCIAL No 062/2022 
PROCESSO No 0165/2022 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Eu VALDIR VIEIRA DA ROCHA, representante legal da empresa SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA INFORMATICA LTDA ME, interessada em participar do processo acima, Declarar, para fins de 

participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não se encontra penalizada por 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com quaisquer entes da Administração 

Pública, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

MONTE MOR, 19 de outubro de 2022 

VALDIR VIEIRA DA  ROC  
RG.: 20.420.639-X 
CPF.:107.996.248-45 
SÓCIO ADMINISTRADOR  

OM PROD. INFORMATICA LTDA ME  

SPAZZIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - 
R Alberto  Steffen  N° 25 Monte Mor — SP — CEP: 13190-000 

CNPJ: 05.598.482/0001-47 Inscr: 465.035.043.115  
Email:  comercialaspazzioinformatica.com.br  - spazzioinfomm@gmail 

Telefone: (19) 3217-6218 Cel. 19-991754084/974133431 
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