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Balança Mamãe Bebê com função Tara Avanutri 
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001550 Balança com função 'TARA". 
Com capacidade até 200kg, é possível pesar com o bebê no colo, e aparece no visor somente o 
peso do bebê. 
Com a função "TARA" é possível pesar bebês, animais entre outros. 

Descrição: 
Leve e Portátil 
Botão de TARA central, facilita na pesagem 
Indicada para verificar o peso de Bebês, animais ou qualquer objeto no colo, aparecendo no visor 
somente o peso do que está no colo. 

gp Pesagem normal, até 200 Kg 
Display de LED 
Graduação: 50gr 
Capacidade: 200 kgs 
Acionamento e Desligamento automático, só subir 
Indicador de sobrepeso 
Indicador de Bateria 
Unidades de Medida: Kg e Lb; 
Plataforma em plástico ABS Branco 
Antiderrapante. 
Alimentação: 03 pilhas palito (AAA) - Inclusas 
Medidas: 30,2 x 30,2 x 1,8cm 
Peso da Balança: 1,6 kilos 
Manual em Português 
Cor: Branca 
Garantia: 12 meses 
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balmak® 
evolução. revolução. 

LINHA 

ANTROPOMETRIA 
Cmensuração de medidas fisicas do corpo humano) 



MODO DE OPERAÇÃO 

Movimentação 

de 6,5 até 99cm 
(manter a mesma 
unidade de medida) 

Bolsa portátil de 
nylon para transporte 

3 

001552 --c 
INF-100P 
Infantãmetro horizontal portátil para medir crianças, com paquimetros deslizadores 
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detalhe da régua 

DESCRIÇÃO 

',Faixa de medição:de 6,5 até 99 cm 

Resolução:em milímetros 

Graduação: lmm 

Tolerância: / -5mm em 99 cm. 

Matéria Prima: Alumínio anodizado + plástico ABS injetado 

Utilidade: Para uso em anicas. maternidades, consultórios e saúde pública em geral 

Instalação Uso portátil, dispensa qualquer tipo de instalação 

(apresenta furacão, e pode ser opcionalmente Fixado em parede) 

Bolsa portátil: Em caráter opcional. pode ser fornecido com bolsa portátil de nybn para transporte 

Garantia: lano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação 

Peso líquido/Peso liquido com bolsa 660g / 800g 

Peso de embarque/ Peso de embarque com bolsa 800g/ 900g • 
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LICITANTE: JS DA SILVA DE BARRA DO ROCHA E IRELI 

END. COMERCIAL: AV RIBEIRAO. N° 119 , CENTRO. BARRA DO ROCHA 
CEP 45560-000 UF: BAHIA 

JEMAILI clamyalnyda(U101 com br FONE: 7398121-0139 

CONTATO: GILSON CONCEIÇÃO DOS REIS 

CNPJ: 27 011 110/0001-05 IINSC. ESTADUAL: 138 231 4E0 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 'REPRESENTANTE LEGAL GILSON CONCEIÇÃO DOS REIS 

DADOS BANCÁRIOS: 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - 104 

OPERAÇÃO: 003 

AGENCIA: 0636 

C/C: 3597-4 

AO 

Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMA 

atRef- Pregão Presencial 041/2020 

ITEM Descrição dos Produtos UNO Cluant MARCA Valor unI1 VALOR TOTAL 

.1  

BALANCA. antropcmeinca. tipo plataforma. ~bonina. para rodsOcao de peso e 
ature de pacientes. capacidade mairna nao inferior a 300 Kg. escala com 
dnosao de peso de 1009 em 1009. estnnura em aco SAE 1020 ou matenal de 
qualidade scpenor. com  piso em borracha ans.deirapante. montada sobre 
rockzos de pospromeno injetado regulave.s. coNina tubular tom adca para 
puxar ou empurrar a baLanca. ligacao da satalorma de pesagem com o 
indicador de peso. bateria recarregave1. botao bgadesi.ga. tensao de 
alinentacao ern acordo com a unidade contemplada - (MARCAI 

UNO 1 

Marca Batnak id 

Modero Ba'ança 
Medica 

Anfocometrica 
MeGarliCa • Bastias • 
104A - Obeso - 300kg 

2160,00 23 760.00 

2 
BALANÇA. digital infanfil. capacidade ~ema I5kg. ocecna anatómica para 

UNO II 

Marca Balmak (7 
VcColo Balança Baby 

Dipital Peddoica 
AnfroPométrica 

950.00 10 450.00 acomodai a criança. tovo?.: dimensões da °cocha largura 58c:n. tira 31cm. 
°proponente. 76cm. - (MARCA) 

3 

BALANÇA. plataforma pecas.. matara' resistente a impacto e de fácil 
higwnzação. mostrador digitai com indicadores de peso com ni turno 03 
dig.tos. capacidade de pesagem de no marno 100kg. desligamento 
automático alimentação por baterias. ind cador de pdha fraca. apresentar 
função "mamãe-teer coe posse/dita determinar o peso da trança e bebes no 
coro de mãe Certificação INMETRO. garantia minima 01 ano - (MARCAI 

UNO 6 

Marca AvaNuin p 
Modelo eatarça 

Mamãe Bebé coo-
funçáo Tara Ayanutri 

390.00 2 340 00 

bcado em matenai rigdo. resistente à ANT ROPÕMF TRO. horizontal. fari 
umdade e de !Sol heeruzappa E quparnento destinado a menção de cnanças 
em decido frontal Deve possur escala r.umêna em cerrimpbcs. com  
graduação de irnm. escxba numérica com oa moino 100cm úteis Deve man 
boisa ou ontra ernbaiagem para seu armazenamento e transporte - (MARCAI 

UNO 

Marca Sunny  fr 

II 
Mode.o Antropôrretro 
infantil (InfantOrretro) 

Ponat I F S2000 
Sanny 

850.00 9 350.00 

Valor total: Quarenta e cinco mil e novecentos reais. 45.900,00 

Barra do rocha ? DE DEZEMBRO de de 2020. 

Declaramos, que no preço ofertado estão incJusas todas as despesas necessárias para os serviços do obrElIO. sendo de nossa exclusiva respcosab Idade as despesas 
como transporte. aamentação proventos encargos sociais. impostos taxas. tnOutos. emolumentos. contribuições sociais. fiscos. pa'afiscais. seguros e demais 
despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo. ngorosamen:e. com as especficações do ciere:o licitado. estamos ciente de que não cabe quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação para efeito de soici:ar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente 

Por esta proposta. ainda. declaramos inte:ra submissa0 aos preceitos legais em vigor especialrente aos da lei 10520102 da Lei n° 8 666/93 e as cláusulas e 
oanchoSes constantes do Edital do Pregão Presencia: r° 018/2020iSRP 

27.011.110/0001-05 

CN 	 05 

P/P GILSON CONCEIÇÃO DOS REIS 

CPF: 025.666.105-76 

RG: 1304064654 SSPIBA 

PÁGINA 1 DE 1 
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EQUIPAMENTOS 

1/4"9MEDICOS 
. Ali Categorias 	Search products 

lcuiocirrienicir, Mecir:cs • 

cor:a 	Sup:mtc 

E/MN:eine-Ars OtirritelOgICOS 	vSisuda 	Cauc 

A 1 Equipamentos Médicos > Equipamentos Médicos > Balanças > Balança Baby Digital Pediátrica Antropométrica 

II 

Balança Baby Digital Pediátrica 

Antropométrica 

ar* 
!Watt; farto, 9totastra ia 

(terrirtatir ria 259' 
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CONHEÇA A BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA 

06/12/2020 Balança Baby Digital Pediatnca Antropornetrica - A L Equipamentos Médicos 

1 

001555 
Calcule o valor do frete 

00000-000 	 f e 

Categoria' Balanças 

Descrição 	Informação adicional 	Avaliação do Produto(2) 

Descrição 

Balança Baby Digital Pediátrica, As Balanças no ramo médico hospitalar é utilizadas para pesar pessoas adultas e bebês, de 

uma forma em geral, elas servem para serem utilizadas tanto em hospitais, clinicas em um pré-atendimento ou consultório. 

Balança Baby Digital Pediátrica para pesar bebês da Balmak pediátrica vem acompanhada de uma concha que pode ser 

higienizada, onde é colocado o bebé para pesar. 

É acompanhada de uma régua antropométrica, que mede o tamanho do bebê, pode ser usado para bebês até 25kg, com pés 

emborrachado e com a possiblidade de colocar bateria utilizando sem a energia elétrica, um produto pode ser usado em 

clinicas e na sua empresa, com assistência técnica e garantia 

Ccfpcfeidcrie de ate 25kg! 

Características: 

25kg 

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5A. 	. 

LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. 	 ..1 

(YI)i 	polipropileno injetado na cor erra-branco. Ami-germes, totalmente higienizável e 

Capacidades disponíveis 

Alimentação 

Display operador 

Concha anatômica 

https //aleguipamentos.com.br/produto/balanca-baby-digital-pediatoca-antropometrica-air  2/4 



P 	f,-..r) 
GARANTA 

06/1212020 	 Balança Baby Digital Pediátrica Antropométrica - A L Equipamentos Médicos 

atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em 

brinquedos, o que garante a segurança dos bebés). 

Gabinete 

Teclado (e painel da 

balança) 

00155e 
Fm plástico ARS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidaoe, 

com resistência e durabilidade. 
. 	. 	. ...... 	. 

Teclado tipo 'membrana* durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, 

dispensando proteções adicionais. 

Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para 

facilitar o calculo de peso do bebé antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda : 

suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc. 

Sonorização de teclas durante a digitação 

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e 

segurança para as pesagens. 

Gabinete. 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatómica: 55P x 33L x 8,5A cm 

5,6 kg + lkg versão bateria 

0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver) 

1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação 

Funções do teclado 

Buzzer sonoro 

Pés antiderrapantes em 

borracha sintética 

Dimensões 

Peso de embarque da 

balança 

Consumo 

Garantia 

oik  Produtos relacionados 

Escala Métrica 

Balança Baby Digital Pediátrica 	Balança Antropométrica Digital Adulto 

Antropométrica + Colchão 	 - 200Kg 

https://alequipamentostorn.briprodutorbalanca-baby-digital-pediatrica-antropometrica-al/ 314 
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001558 Balança Médica Antropométrica Mecânica - Balmak - 104A - Obeso - 300kg 

Balança Médica Antropométrica Mecânica dispõem de cursores em aço inoxidável polido, 
material imune a oxidação. Plataforma em chapa de aço carbono 102, piso antiderrapante 
com tapete que reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior 
segurança e conforto aos usuários. Sistema de régua menor/de cima, régua lisa para as 
menores divisões. Construção em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas 
em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. 
Maior/de baixo, régua dentada para as maiores divisões. Latão polido com dureza e 
durabilidade elevada. Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono 
pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, 
medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico 
ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima 
segurança ao paciente. Pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a 
correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso. Capacidade de pesagem 
300kg com divisão de 100g. Peso mínimo 2 kg. 

Especificações técnicas: 
- Capacidade de pesagem até 300kg com divisão (precisão) de 100g; 
- Carga mínima para pesagem: 02kg; 
- Corpo com Estrutura em chapa de aço carbono 1020. 
- Cursores em Aço inoxidável polido. Material imune a oxidação; 
- Réguas Superior: Régua lisa para as menores divisões. Construção em perfil 'de alumínio 
com escalas de alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso 
por parte do operador e do paciente; 
- Régua Inferior dentada para as maiores divisões. Fabricada em Latão polido com dureza 
e durabilidade elevada; 
- Pintura em Poliuretano (PU alifático) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso; 
- Piso de borracha antiderrapante reveste a superfície superior da plataforma de pesagem 
proporcionando maior segurança e conforto aos usuários; 
- Pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento, produzido em borracha sintética, 
além de permitir a correção de desníveis, oferece maior aderência ao piso e segurança 
para as pesagens; 
- Régua antropométrica com Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço 
carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio 
anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. 
- Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico 
especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. 
- Segurança garantida com a Trava de impacto, evitando sobrecarga mecânica quando a 
balança não estiver em uso. 
- Peso da balança. 30kg. 
- Dimensões da Plataforma: 56cm x 38cm. 
- Altura do piso até o topo do sistema de réguas: 135 cm. 

Garantia de Fábrica 01 ano contra defeitos de fabricação. 

()o 
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PÁGINA INICIAL (/) SAÚDE EM CASA (/SAUDE-EM-CASA) "AVALIAÇÃO FÍSICA E FITNESS (/SAUDE-EM-CASA/AVALIACAO-
FISICA-E-FITNESS) » RÉGUA ANTROPOMÉTRICA VSAUDE-EM-CASA(AVALIACAO-FISICA-E-FITNESS/REGUA-ANTROPOMETRICA) 

ANTROPOMETRO INFANTIL (INFANTÕMETRO) PORTÁTIL E52000 - SANNY 

Antropõmetro Infantil (Infantômetro) Portátil ES2000 
• Sanny 

Marca Sanny (/53nry) 
Modelo: ES2000 
Reserênc a R004491 
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Antropõmetro Infantil (Infantómetro) Portátil E52000 - Sanny - Cirungica Passos 

CEP: f 	 CALCULAR 

001560 

Descrição Geral (ntzps://wwwcirurgicapassos.com.bdantropometro-infartil-infantcmetro-nortatil-es2000-
sanny?parceiroz3944#) 

Comentários (https://www.cirurgicapassos.com.blartropometro-irfantil-infantometro-poratil-es2000-sarny? 
parceiror3944e) 

ANTROPÔMETRO INFANTIL PORTÁTIL HORIZONTAL ES2000 - SANNY 

DESCRIÇÃO: 

O Artropõmetro Infantil Hor zontal, tombem conhecido como Intantornetro, e utilizado para verificar o compnmento de cnanças com ate 

105 cm. O modelo fabricado pela Sanny possui estrutura em acrílico e escala em lona de PVC de alta resistência. O material com o qual 

equipamento é fabricado, quando necessário, permite que o mesmo seja limpo. 

VANTAGENS: 

• Permite uma adequada assepsia e limpeza; 

• Portátil. 

FICHA TÉCNICA: 

• Amplitude de Medição: O cm a 105 cm (1,05 metros); 

• Resolução: Centimetros; 

• Matéria Prima: Acrílico e lona de alta resistência; 

• Garantia: 01 ano (contra defeitos ce fabncação). 

ITENS INCLUSOS: 

• 01 Antropõmetro Horizontal Infantil Portátil Sanny; 

• 01 Bolsa para Vansporte. 

QUEM V111, VIU TAMBÉM 

PRODUTOS RELACIONADOS 
(nrzos1wwwcrurgicapaçws ce-r 	ume: ,o-pe•selal-cJwice- 

por;a:11- es2C60- sanryi 

fr 

{https Pwwnurt,re..;1:-.1paw5u-; Ljr1 	IA trem os- 
-nedicosla nt 'oporr et o-prta:11-ca r a-ater h:ao- de-a '..ra-cc'r ora 1.cescorl) 
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BlaMc Friday - Balança Mamãe Bebé Avanutn AVANUTRI 

001561 

Balança Mamãe Bebê com função Tara Avanutri 
Ref:5997464 Categoria: Salança Digital 

Avalie este  Produto 

Amg I.d" !rragem 

 

Mips // 	loia.avanuln.com.br/prod,idprodulo,5997464.balanca-mamae-bebe-com-funcao-lara-avanutn  
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Avanutri Balança Mamãe Bebê 

• 
06112/2020 	 Blacs Friday - Balança Mamãe Bebo Avanutn AVANUTRI 

Comprar 
001562 

 

Balança com função "TARA". 
Com capacidade até 200kg, é possível pesar com o bebê no colo, e aparece no visor somente o peso do bebê. 
Com  a função "TARA é possível pesar bebês, animais entre outros. 

Saiba mais! \/ 

eL9  Simule o valor do frete 

Qtd 

Descrição: 
Leve e Portátil 

otão de TARA central, facilita na pesagem 
dicada para verificar o peso de Bebês, animais ou qualquer objeto no colo, aparecendo no visor somente o peso do 
ue está no colo. 

Pesagem normal, até 200 Kg 
Display de LED 
Graduação: 50gr 
Capacidade: 200 kgs 
Acionamento e Desligamento automático, só subir 
Indicador de sobrepeso 
Indicador de Bateria 
Unidades de Medida: Kg e Lb; 
Plataforma em plástico ABS Branco 
Antiderrapante. 
Alimentação: 03 pilhas palito (AAA)- Inclusas 
Medidas: 30,2 x 30,2 x 1.8cm 
Peso da Balança: 1,6 kilos 
Manual em Português 
Cor: Branca 
Garantia: 12 meses 

Avaliações dos clientes: 

Este produto ainda não recebeu avaliações de clientes. 

mtps-//www.loja.avanutocom.bnprodiclproduto.5997464.oalanca-mamae-bebs-com-funcao-tara-avanuto 
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FOLHA DE ROSTO 

ENVELOPE 2— HABILITAÇÃO 

(Documentos anexados e envelope 
devidamente lacrado/colado) 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
--,1 /2.. 	y- 

,_._ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
31.499.939/0001-76 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ABERTURA DATA DE 
2018 13/99/  

NOME FM'RESARIAL 
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Tua° Do c$:ABFLECIME `V O ;NOME DE FANTASIAI 

M.K.R. 
PORTE 
EPP 

CODIGO E DESCRIÇÃO 0A A" IVIDADE ECONÔMICA nRSCIPAI 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

COD:GC E olsc.kicAr, 2,AS (4 IvIDADES ECDNÔMiC4S SE 0-NOAR•AS 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
47.04-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças 
46.65-6-00 -Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial; panes e peças 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e 
Peças 
46.45-1-01 • Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDIÇA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresar] 

LCC,RADa.RC 
R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 

NUMERC., 
88 

COMF _E MENTO 
SALA B 

CFP 
16.075-370 

EA1,1R0fDISTRITO 
PARQUE INDUSTRIAL 

'/JNICIPK: 
ARACATUBA 

UF 
SP 

FNDEREÇO ELE IRÔNICO 
CONTABILIDADE1@LIDERBALANCAS.COM.BR  

TE. ',FONE 
(18) 2102-55001(18) 2102-5502 

ENTE rECER4-ivC,  RES>ONSAVEL ;EF 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

CONTRATO SOCIAL DE 

M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL- I 

 

. NIRI 3560225856-1 

CNPEMF: 31.499.939/0001-76 

 

VALÉRIA STANICI1ESKI, brasileira, maior, solteira, empresária, residente c 

domiciliada na rua América do Sul, 782, Vila Carvalho, CEP 16.025-300, neste 

município e comarca de Araçatuba. Estado de São Paulo, nascida aos 23/10/1985, 

natural de Araçatuba/SP, portadora do documento de identidade RG n2  40.262.271-6 

SSP/SP e do CPI7  a' 351.626.258-33. 

ÚNICA sócia componente da sociedade empresária individual de responsabilidade 

limitada, que gira no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, sob a 

denominação de M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede e 

foro na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes. ri" 88. sala 13, Parque Industrial, CEP 

16.075-370, neste município c comarca de Araçatuba. Estado de São Paulo, com 

Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE n° 

3560225856-1, em sessão de 13/09/2018, inscrita no CNPJ sob n° 31.499.939/0001-76, 

resolve, na melhor forma de Direito, alterar o instrumento social mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA r - A sócia VALÉRIA STANICHESKI, já qualificada no preâmbulo 

deste instrumento. decide se retirar da sociedade e pela venda que faz da totalidade de 

suas cotas do capital social conforme segue: 

Parágrafo I" - Para o Sr. WAGNER STANICHESKI, brasileiro, casado sob o regime 

da comunhão parcial de bens. maior, natural da cidade de Araçatuba/SP, nascido em 

23/09/1976, empresário, portador da Cédula de Identidade RC; n° 27.221.631-8. emitido 

em 02/08/1995, e do CPF 214.137.258-56, residente e domiciliado na Rua Ary Villela 

Martins, 294, Bairro Condomínio I labiana 1, CEP 16.052-900, na cidade de Araçatuba, 

Estado de São Paulo. que adquire 95.400 quotas. no valor nominal unitário de R$ 1,00 

(Um) real cada uma, totalizando a importância de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e 

quatrocentos reais). 

Parágrafo 20 - O pagamento será realizado cm uma parcela de R$ 95.400,00 (noventa 

e cinco mil c quatrocentos reais), no ato da assinatura deste, mediante recibo, dando 

plena, geral e rasa quitação da quantia paga, declarando que recebeu da Sociedade, todos 

seus direitos e haveres, não tendo nada a reclamar, seja a qualquer titulo 

CLÁUSULA 2*- Em decorrência das alterações descritas na cláusula anterior, a 

clausula Y do contrato social passa a ter seguinte redação: 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Capital Social. 
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O capital social é de R$ 95.400.00 (noventa e cinco mil e quatrocentos r is). totalmente 

integralizado em moeda corrente do Pais, detido, em sua totalidade, pelo Titular 

WAGNER STANICHESKI. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da titular WAGNER STANICHESKI 

• é limitada á importância total do capital integralizado. 

CLÁUSULA 3Lk — O titular CONSOLIDA o contrato social da Empresa, que passa a 

vigorar com a redação abaixo, permanecendo em pleno vigor as demais disposições 

contratuais não alteradas por este instrumento. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

NIRE: 3560225856-1 

CNP.I/MF: 3! .499.939/0001-76 
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WAGNER STANICHESKI, brasileiro, casado sob o r time da comunhão 

parcial de bens, maior, natural da cidade de Araçatuty SP, nascido em 
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23/09/1976, empresário, portador da Cédula de Identidade RO n° 27.221.631-8, 

emitido em 02/08/1995. e do CPF 214.137.258-56. residente e domiciliado na 

Rua Ary \ateia Martins. 294. Bairro Condomínio liabiana I. CEP 16.052-900. 

na cidade de Araçatuba, listado de São Paulo, 

ÚNICO sócio componente da sociedade empresária individual de responsabilidade 

limitada, que gira no municipio de Araçatuba, Estado de São Paulo, sob a denominação 

de M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede e foro na Rua 

Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 88, sala B, Parque Industrial, CEP 16.075-370, 

neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, com Contrato Social 

arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o N1RE n° 3560225856-1, 

em sessão de 13/09/2018, inscrita no CNPJ sob n°31.499.939/0001-76, o qual se regerá. 

doravante, pelo presente ATO CONSTI FUTIVO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — NOME EMPRESARIAL 

A empresa girará sob nome empresarial de M.K.R. COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI. 

CLÁUSULA SEGUNDA — ENDEREÇO DA SEDE 

A sede da empresa será na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 88. sala 8, Parque 

Industrial, cri,  16.075-370, neste municipio e comarca de Araçatu 	Estado de São 

Paulo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA — DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 95.400.00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente 

integralizado cm moeda corrente do Pais c representado por uma quota de igual valor 

nominal. 

CLÁUSULA QUARTA- DO OBJETO SOCIAL 

A empresa tem por objeto social a exploração do ramo de comércio de equipamentos 

de medição e pesagem, Comércio varejistas de artigos funerários (47.89.0.99); 

Instalação de máquinas, controladores, dosadores, misturadoras, pesadores em 

geral (33.21.0.00), Manutenção e reparação de máquinas, controladores, 

dosadores, misturadoras, pesadores em geral (33.14.7.10), Comércio varejista de 

ferragens c produtos metalúrgicos em geral (47.44.0.01), comércio atacadista de 

máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (46.63-0-00), 

comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (46.65-6-00); 

comércio atacadista de mobiliário odontológico e médico-hospitalar e suas partes 

e peças (4664-8/00), comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 

médico, cirúrgico, hospitalar, odontológico e de laboratórios (4645-1/01) e 

prestação de serviços na manutenção e instalações, podendo ser modificado ou 

estendido, a critério da sócio 

CLÁUSULA QUINTA — PRAZO DE DURAÇÃO 

cç\ 
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A empresa iniciou suas atividades em 13/09/2018, possuindo prazo indeterminado de 

duração. 

CLÁUSULA SEXTA — DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERC1CIO 

O exercicio social coincidirá com o ano calendário civil, encerrando-se a 31 de 

dezembro de cada ano. 

CLAUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO 

A Administração da empresa caberá ao WAGNER STAN1CHESKI já qualificado no 

preâmbulo deste instrumento, com os poderes para direção, gerência c administração da 

sociedade, podendo assinar contratos, passar recibos, dar quitação, emitir cheques 

bancários, aceitar, emitir ou endossar títulos comerciais ou financeiros, tais como letras 

de câmbio, notas promissórias, documentos relativos à outorga ou alienação de bens 

imóveis da sociedade e, praticar todos os atos que importem em direitos e obrigações da 

mesma, inclusive os atos que possam representá-la perante as repartições públicas e 

autarquias federais, estaduais c municipais, em juizo ou fora dele. 

Parágrafo primeiro-' A sociedade poderá nomear procuradores com poderes especiais. 

sendo defeso a delegaçao de poderes cio uso da denominação soda pára fins estranhos 

ao objeto social. 

CLAUSULA OITAVA — DECLARAÇÃO DO TITULAR 
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Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI. 

CLAUSULA NONA — DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O 

EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO 

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a 

administração de empresa individual de responsabilidade limitada, 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 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência. 

contra as relações de consumo. fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA- ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE 

FILIAIS 

A empresa poderá a qualquer tempo criar, alterar ou extinguir filiais e outros 

estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRINIEIRA — DO FORO 

Fica eleito o foro de Araçatuba/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste instrumento constitutivo. 

[ o ¡.a.49.8EvÉ12.4441 "DIW`,:attnVtit'tt..."% 	11 tf. 3..”' 1 ^..".......22.„......± r ,1ter 1 
V -Via" •;. "—Itrjt 155.77"Atitiiill1C4161Nitkil ;:e A.. "" . .... • . ) 
C • ti :.•steit: c.,  or ~ai. ?e ra•...r nes atm r.•••••••:trs,:m.s ',os :-;:r  -I ,;, 	is,,,nr

...  c.....r.cpcor • /z-sos, ••••• •..••• n 
! 	

,...st_i) 
• • ,. ce.:•-•-••••••••••• •—•-..-....• . i ••••4 • .., avei• .‘". • .•,t•,9 ,  

Cód.- 

, 
aut•ntléaçáo: É04.2711180827040714-7; Dela.  2/111(21518 08'35:Y5i  

iP, ,„,,-tl.,•2,•,?.;S•IC C ,j-••• 	F tz• Latoo Tii)C N3,110; C .AFIV:17XS.ISJA 
var /3tyck Aio R$ 4,23 	• 	• 

" ""/"."""".ct Urifir: os daosdo ato em. mui-  •selodivai t;  ou jus.of 



Testemu 

,r já Emica 

Cp(338.068.998-00 

RG 35.165.004-0 SSP/SP 

CPF 386.519.70;-62 

RG 46.262.026-8 SSP/SP 

n 
Danilo Silva Akama 

.1E~ Jucup 

,Fuyi A 

503. 103/18-4  a 

k\till I I  11§1111111951111 G AR 	RIO A2EVÉDO 	'' 01°0  D,  """ c" õs-s""en""‘" ...; • .1 	I 9afi. •Nta70 O( SOTAS • to,....c CM) 8 fl.( 	• 
_...: .. 	, 	•• st . 	.........• v••••...,..“.......tre.  jo nt ..t...2. ..,32... i.dee. 	 ...4 

r.  -;:t"-;\  '''1.- •••• 6,-..4  :4: • • -.1/2  .....,... v r 4. •sie... ,...,e er.,44-•••;."0,1-frél  71  
":1,  '... 	....4. e ”ény -.1..- -. , ,..- 	-•,-$ ... s', . • s.. t. -. 	- r . 4  ‘ 

. 	- • . .1: ,Iir e , á.,...-4.-,-....;... .a.....:;......."2-7,‘ , nt........;O:. 4 ..tA 
Cód. Autenteceçao-  97042711180827040714-8. Date-  2711112018 013:35,3ç • 

„ sok D 	Çajele..0e Ti>.) Nerrral C 	 C 
• v• ao.~ okz.1 	Ri 4 23.' 	L1 
r, • 	 9.1tP•tunio•!gii•I tipb:jus.br 

• 
• 

• • 	''. 	• 
• ***** 
• • • • 
• • • • 
• • 	• 	• 

• .. 

• 

• • 	• 
• 

• • 
• • 
. 	• 
110 	• 

• • • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

001572 
• • 

• • 
• 
• 

• • • 

• 
• 

• 
• 
• 

• • 
• 

• 
• 
, 
• 
• 

• 
• • 

••• 	• 
• • 

1,  

• • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • ••• 	• 

E por estar de pleno acordo assino o presente instrumento de alteraçào da empresa 

EIRELI., em 3 (três) vias de igual valor, teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Araçatuba-SP, 07 de novembro de 2018. 

VALÉRIA STANICHESK1 

.,.er 
•  

STANICHESKI 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 	 0 01 574 
FUNDADO EM 1888 

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

Av, Epitâcio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB 
TeL (83) 3244-5404 I Fax (83) 3244-5484 

http.lhm.wcazevedobastos.notbr 
E-mail. cartono@azevedobastos.ncit br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel, Válber Azevedo 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... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
refenda sequência. foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes' • DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da 
Paraíba. foi instituido pela da Lei N°  10.132 de 06 de novembro de 20'.3 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 Paraíba, endereço htlps://corregedoriatipb.)us.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da 
empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade. única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/08/2020 10:37:38 (hora local) atraves do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com u Art 1°. 10°  e seus §§ 1° e 2°  da MP 220012001. como lambem, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, pudera ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o sito haps ilauldiaital.azevecooas:os.nolor e informe o Código de Autenticação Digital. 

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

'Código de Autenticação Digital: 97042611181705130091-1 
'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°8721/2006, Lei Estadual n°10 132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014, 

O referido é verdade. dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPUBIJCA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 	

0  0 .1 5 75-  CARTÓRIO AZEVÊDO 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. "145 Bairro dos Estados 58030-00 João Pessoa PB 
Tel (83)3244-5404/Fax. '63: 3244-5484 

htip /fiw.i.azevedobastos eat.br  
E-mail calono iesazevedooastos.not br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O 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... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo Identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança turidica de todos os atos onundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da 
Paraíba. foi untituido 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 XT1 cOdigc 	Ipo.  exemplo Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser vent cada e confirmam' tardas vezes quanto for necessário através do sde do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraiba. enaereço https //corregedoriamptuus bfiselo-dig tal! 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R COMERCIO DE 
EQUIPANIENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenficada, sendo da 
empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartono. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/08/2020 10:35:05 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos. de 
acordo com o An 1°. 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001 como também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos podera ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartono 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos rol br 

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o sita hocs /jau:liada' azevedobástos no; br e informe o Código de Autenticação Digital..  

Esta Declaração e valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site 

'Código de Autenticação Digital: 97042510180827080869-1 
'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 e Provimento CGJ N°003/2014.  

O retendo e verdade dou tê 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARMBA 	 (10157 7 

CARTORIO AZEVÉDO 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 /fixeww.azevedobastos not br 
E-mail cartono@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel, Valber Azevedo 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 Paraíba, em virtude de Lei. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
relenda sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notanal e Registrai no Estado da 
Paraiba. foi instituido pela da Lei N° 10.132. de 06 de novembro de 20'3. a aplicação obrigatôna de uni Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro. composto de uni código único (por exemplo Selo Digtal A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes uuanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraiba, endereço htips.//corregedoliatipbtus.briselo-digitall 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empresa M.K.R. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E IRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREJ I a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartono. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/08/2020 10:31:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2°  da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nottr 

Para informações mais detalhadas deste ato acesse o site https /Ou:digital azevedobastos.notbr e informe o Código de Autenticação Digital.. 

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

'Código de Autenticação Digital: 97042711180827040714-1 97042711180827040714-8 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°  8.935/94. Lei Federal ne  10.406/2002, Medida Provisória n°  2200/2001. Lei Federal n°  13105/2015, Lei 
Estadual n°6,721/2008, Lei Estadual n°10,132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido é verdade. dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 001573 ESTADO DA PARAIBA 
CARTÓRIO AZEVÉDO 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 

httpl/www.azevedobastos.nottr 
E-mail. cartorio@azevedobastos not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Verba, Azevédo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro C:vil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casament s. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autent.car e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Caatal do Estado da Paraiba em virtude de Lei. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
refenda sequência. foi autenticado de acordo com as Legislações e normas v.gentes'. 

•
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notaria' e Registrai no Estado da 
Paraíba, foi instituído 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. A8C12345-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 littps://curregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que. na  data e hora em que ela foi realizada. a empresa M.K.R COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/08/2020 10:32:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o AR 10. 100  e seus §§ 1°  e 2° da MP 2200/2001, como também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos. poderá ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIREL1 ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autenticaeazevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato acesse o site https://aLldigital.azevedobastos.noThr  e informe o Código de Autenticação Digital.. 

Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está d.sponivel para consulta em nosso sita. 

'Código de Autenticação Digital: 97042711180933000887-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal ri° 8 935/94, Lei Pegara' n° 10.40612002. Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n°  13.105/2015. Lei 
Estadual n°8.72112008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N` 033/2014. 

O referido ê verdade. dou tê. 

CHAVE DIGITAL 
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16/1112020 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
CNPJ: 31.499.939/0001-76 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome. relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov  br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

gratuita 
47 51 do 

5/05/2021 
e controle da 

er rasura ou 

Certidão emir 
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Válida a 
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ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
ia 16/11/2020 <hora e data de Brasile>. 

ertidão. 7531.16FC.0172.0797 
enda invalidará este documento. 
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CAI 'XA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF 

Inscrição: 	31.499.939/0001-76 

Razão Social: MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Endereço: 	R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 88 SALA B / PARQUE INDUSTRIAL 
/ ARACATUBA / SP / 16075-370 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não s virá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a e ribuições /ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com 	GTS. 

Valida .22/11/2020 a 21/ 	2020 

Ce 	cação Iklárn 	2020112208052754593712 

Informação obtida em 30/11/2020 08:35:44 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

30/110020 	 Consulta Regularidade do Empregador 
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2011 6067-96 - 

6/11/2020 08 49 0 

6 (sei meses, contados da data de sua expedição. 

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ / IE 31 499 939/0001-76 
	 001582 

—• 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

Validade 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

Folha 1 de 1 
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Certidão n° 
	

27333925 
	

Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 
	16/11/2020 08.48:32 

	
(hora de Brasília) 

it 

à 

• 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 
001583 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base 31.499 939 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa juridicallisica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que. 

/ 
não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade dointeressado(a). 

- 
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é fëita por meio do CNPJ Base. 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte? cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada j 	 • 

Ar»,  
•••• 

)4 •. 
	

C 
N 

• 

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://wvnv.dividaativa.pge.sp.gov.br  

É 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Rendas Municipal 

,c 

001584 
Certidão Negativa de Tributos Municipais 

3. 

• 

M K R COMERCIO DREQUIPANIEN FOS RELI 	ti. 
• 

t 	• 

1 . • 

9674.4309-0036 1  

31 499.  939:000 1.76 

ARDIA: PARO( 	Anum.. CEP I or175,37'd 
• •-• 

Eminda em 	 16 11 2020 is 08 49 43 
$ 	J\ . 
'160 2020 ir Valida ate 

• 11  
L-- y' , 

A-Onn o • i • • 

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de CxÍgir-nà forma da Legislação vigente. os Tributos ou 

quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados: 
Certifica que em rebolo ao contribuinte acima descrito nada doe até a emissão'  dota: em relação aos 'tributos Municipais, inclusive Imobiliários e 

Mobiliários. administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal. 

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro. 

6(9  

CeridàecaprIda S Internei 

A autenticidade desta cerralio devera ser (uni-inflada na pagina da Secreta riu '11uturipsld 

1•111,:,201.49.,1.1311:Stits3rissonline 	sisthautsite.Gulocuturne..1. 

Ccnidao número 

Contribuinte 

CNP:. CPF 

I nseriçào 

Endereço 

Ramo 

1640118 
t 

RUA MARECIIAL MASCARENIIAS DE MORAIS. 88 Gomis: SALA 

• 



Certidão n°: 30 
Expedição: 
Validade: 
de sua 

Pay in.a 3 de 

001585 
CD I 

JUSTIÇA 'Lr TRAI.;;. 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 31.499.939/0001-76 
2020 
às 08:52:06 
180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

Certifica-se que M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E/RELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.499.939/0001-76, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos nrevidenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos eterminados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmadcts  perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conci iação Prévia. 

ds, 

çÇ 

Lr 



DADOS DA EMPRESA 

NOME EMPRESARIAL 

NI.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

NATUREZA JURÍDICA 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 SALA E3 

PARQUE INDUSTRIAL, Araçatuba - SP CEP: 16075370 

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 	 189.00 

ÁREA DO IMÓVEL 	 300.00 

ATWIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS 

4 739Q99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

3321000 - Inst;shcao de maquinas e equipamentos industriais 

331471D - 	tenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 

47 4 40C1 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas 

- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 

4655500 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 

ieCAP,C0 - Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 

it5:15101 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

CNN 

31.499939/0001-76 

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO: 

PROTOCOLO/NÚMERO 	DATA DA SOLICITAÇÃO 	DATA DE EMISSÃO 
	

DATA DE VALIDADE 

5PM2030687069 	 17/07/2020 	 29/07/2020 
	

29/07/2023 

Via Rápida Empresa - VRE 

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO 	001586 
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

Prefeitura do Municipio de Araçatuba 

É importante saber que: 

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento. 

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado. 

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a 
perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresam° e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e 
renovar sua solicitação. 

4. Cs órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições 
supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter inicio procedimento de apuração de 
responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período 
de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão. 

6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o 41, sito: littps://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx  

Governo do Estado de São Paulo 
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ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS 

Sede 	

o 	 597 
ANÁLISE DE VIABILIDADE 

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL 
	

DATA DE EMISSÃO: 	17/07/2020 

TIPO DO IMÓVEL: 	Número IPTUi 052957 

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO: 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, natermos do artigo 

13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n°5.296/04. 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 

13, inciso V, 51 da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n°5.296/04. 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n' 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 

13, inciso V, §1* da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04. 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá i iciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação o licenciamento. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exi "ncias dispostas na Lei n° 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda se1  ig ncias quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 

13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.648/2000 e decreto n 5. 	/04 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 
13, inciso V, §1.* da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n°5.296/04. 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n' 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 
13, inciso V, §1.° da lei federal n' 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04. 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n' 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilid de, nos termos do artigo 
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PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 

13, inciso V, §1.°  da lei federal n°  10.048/2000 e decreto n° 5.296/04. 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

I) Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 
13, inciso V, §1°  da lei federal n°  10.048/2000 e decreto n" 5.296/04 

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de 
operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com 
eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971. 

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 
13, inciso V, 41°  da lei federal n' 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04. 

LICENCIAMENTO INTEGRADO 

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária 

 

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal 

 

  

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros 

 

DATA EMISSÃO 
	

NÚMERO DE LICENÇA 
	

VALIDADE 

29/07/2020 
	

CLCB 0000611585 
	

29/07/2023 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme 
o tipo e o número acima descrito. 

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de 
Bombeiros para a edificação como um todo. 

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições 
de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo. 

» Declaro estar ciente de que estou sujeito á fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da licença, o registro de 
informações inveridicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, 
com previsão de pena de uni a cindo anos de reclusão e multa. sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabiveis. 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB 

TIPO DE DOCUMENTO 	 NÚMERO DE LICENÇA 
	

DATA EMISSÃO VALIDADE IV 

ISENTO 	 INEXISTENTE 	 IJflJ 	31/07/2020 	INEXISTENTE 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Atividades exercidas no local: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios 

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de 
Proteção e Recuperação de Mananciais). 

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação especifica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas 
isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de 
terra acima de 100 m' (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas. 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES: 

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no 
pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração 



Prefeitura de Araçatuba 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 
	

CNAE 

31/07/2020 
	

3321-0/00 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária. 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 	 CNAE 

31/07/2020 	 4789-0/99 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pel4 órgão de vigilância sanitária. 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 	 CNAE 

31/07/2020 	 4665-6/00 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária. 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 	 CNAE 

31/07/2020 	 4663-0/00 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária. 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 	 CNAE 

31/07/2020 	 4 744 -0/0 1 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária. 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 	 CNAE 

31/07/2020 	 3314-7/10 

ÇNe 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESEI 

dessa situação, deverá haver nova solicitação. 

001 5 

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 	 CNAE 

31/07/2020 	 3314-7/10 
3321-0/00 
4645-1/01 
4663-0/00 
4664-8/00 
4665-6/00 
4744-0/01 
4789-0/99 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal 
e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA). 
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Prefeitura de Araçatuba 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não e licenciada pelo Órgão de vigilância sanitária. 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 	 CNAE 

31/07/2020 	 4645-1/01 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária. 

DATA EMISSÃO 	 PROTOCOLO ISENTO 	 CNAE 

31/07/2020 	 4664-8/00 

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo Órgão de vigilância sanitária. 

PREFEITURA 

001590 

DATA EMISSÃO 
	

NÚMERO DE LICENÇA 
	 VALIDADE 

31/07/2020 
	

SPM2030687069 
	

31/07/2023 

iák 
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16/11/2020 	3974395 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

001591  
4•II 	e MOI rd 0,14 

CERTIDÃO N°: 5065502 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais. 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
12/11/2020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de' 

• 
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. CNPJ. 31.499.939/0001-76, conforme indicação 
constante do pedido de certidão 	  

I 	• 	it rt. 	 13 \-1'1(4 
, 	 ___—Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi •• 	. ...- 	.. 	 _ _ .. • 	_— 
pesquisado figura cortid -aútor (a). São apontados os feitos-  com Situação em tramitação já 
Cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritaii 

..¥4.4...• • 
• . 	 e 	 .. 
do Estado de São Paulo. 	

•e  werp-:, 	 1 'i i 	
•11••••••~ ,  ,,  

-.A data de informatização de cada.Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado, 
SPI n° 22/2019. 

 . 	• 	II 	I i 	..• ' 	• . 	. 	i - 
1 

t 	••••2 ..........4 IS  , 
Esta certidão considera os feitos distribuídos na 13  Instância, mesmo que estejam em 

	

4. 	- 
Grau de Recurso. i 	' "b  "st 	 _ 

.- 	 •• 	. 	 - 	. 	1  
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com á -. 

Receita -Federal -  que -verifique 'a' identidade do NOME/RAZÃO' SOCIAL—com o CPF/CNPJ: Á 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão 	 2  • . 

.1. I. 	11 .,, I I ft : I .1 ri ) UI., 14..!;': 
A certidão em nome de pessoa juridica considera os processos referentes à matriz e 

às filiais e poderá apontar feitos de homónimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C. S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas 

ão Paulo, 16 de novembro de 2020 

3974395 
PEDIDO N°: 	iAllrjiji 

    

    

    



Folha no.: 1 

M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 	 001 592 

DIÁRIO N° 2 / 

TERMO DE ABERTURA  

Cont." m este livro 96 folhas, numeradas por sistema eletrônico de processamento de 
dados, de n°. 1 ao n°. 96"e servirá para os lançamentos das operações próprias do 
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado: 

Razão Social: 	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Endereço: 	Rua Marechal Mascarenhas de Moraes 88-,SALA "13" 

Cidade: 	 Araçatuba / 

Bairro: 	 Parque Industrial 

Estado: 	 SP 

Reg. Junta (NIRE): 35.602.258.561/ 	13/09/2018/ 

Inscrição Municipal 88.483 

CNPJ: 	 31.499.939/0001-76 /. 

Araçatuba, 01 de Janeiro de 2019. 

,CP 
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AUG 	TO CÉSAR JUNQUEIRA ORTOLAN 
Função/Cargo Contador 
CRC 1SP 293155/0-0 
CPF 015 258 691-16 	r aaizezerse 
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nese. 3560225E1561! sof 'intM lu; elliè,ó0 sol? n.3376376_, 
fierl°14-1511°11'5°1 PIPY~. . : ‘‘ '/ -\ 
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° Autenticação Digital Código: 97040109200325764092-1 
re 0 Data 01/09/2020 11:29:38 
ai-  Valor Total do Ato. R$ 4,56 
16  Selo Digital Tipo Normal C: AKK64708-0CLO, 
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WAQIER STANICHESKI 
Função/Cargo: TITULAR/ADMINISTRADOR 
CPF: 214.137258-56 
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M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIP.AkIEPIVTOS EIRELI 

	

CNTJ: 31.499.939/000 -•7•G, • 	• • : • • • 	• : 
• 9 	• • 9 

• • • • 

MIRE: 35602258561 
	• • • • 	• 	• 

ARAÇATUBA - SP 

001593 

• • 
• • 

• 
• 

• 
• 

•• • • 1 
o 

É n• 

DECISÃO DO TITULAR 

Ao 16° (décimo sexto) dia do mês de março de 2020 às 17:00 horas, na sede da empresa 
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI —EPP, na cidade de Araçatuba, 
estado de São Paulo, na rua Marechal Masearenhas de Moraes, 88, sala B, Parque 
Industrial, CEP 16.075-370, esteve presente: 

WAGNER STANICHESKI, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, residente e domiciliado na rua Ary Villela Martins, 294, bairro 
Condomínio Habiana 1, CEP 16.052-900, neste município de Araçatuba, Estado de São 
Paulo. nascido aos 23/09/1 976, portador da cédula de RG 27.221.631-8 SSP/SP e do CPF 
214.137.258-56. 

Considerando que: 

Foi levantado o Balanço Patrimonial em 31 /1 2/2019 e /PROVADO, por meio do qual 
se verificou a apuração de Lucros e Resultados dispAEeis. 

Araçatuba, 16 de março de 2020. 

7.  • 
WAGNER STANICHESKI 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
nç() 
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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DECLARAÇÃO 

•• • 
• 

• 
• 

• • 
• • 

001594  

• • • • 	• 	• 	• 	• . . 	. . . . . . . . . • • 	• • • 	• • • . . 	. . . . 	. . . 
M.K.R. COMÉRCIO DE EQUOIAMENTÓS.EIRELI,t,pestob jurídica de direito privado, com 
sede na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo a Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 
no 88, sala B, Bairro: Parque Industrial, CEP 16.075-370, com contrato social registrado sob 
no NIRE 35602258561 em 13/09/2018, inscrito no CNPJ sob n°31.499.939/0001-76 neste ato 
representada pelo sócio administrador Wagner Stanicheski, brasileiro, casado sob regime 
parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no 27.221.631-8 SSP/SP, 
e do CPF n°214.137.258-56, residente e domiciliado na Rua Ary Villeia Martins, no 294, Bairro 
Condomínio Habiana I, CEP 16.052-900, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, tendo 
em vista o arquivamento da Ata de Assembleia Geral, declara para os devidos fins que não se 
encontra na obrigatoriedade dos termos da Lei 11.638/2007 e Deliberação JUCESP n°02, de 
25/03/2015, pois a mesma não se trata de sociedade de grande porte, seu ativo total não é 
superior a R$ 240.000.000,00 (Duzentos e Quarenta Milhões de Reais), nem sua receita bruta 
anual supera a R$ 300.000.000,00 ( Trezentos Milhões de Reais). 

Para tanto, firma a presente para que produza os efeitos legais 

Araçatuba, 16 de março de 2020. 

Á77:7  
WAGNER STANICHESKI 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

,"AUGUSTO CÉSAR J. ORTOLAN 
CRC ISP 293155/0-0 

Nk\ 
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Insissio: 16/03/2020 

ATIVO 

• • 	• 	• 	• • • 	• • 	• 
.. .. 	. 	• 

• 
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• 

****** • 	. • 
• • • • 	• • 	• 	• 

BALANÇO PAYRIMONIXL ÉM•(4) 
M•K•R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP 

EXERCICIO FINDO EM 33/41,2019 
•Z.0113. • 

• • 
• 

• .P99343,62 
	

2.034.305,10 

2.019 

Folha no: 90 

OOJ 59 5. 
ATIVO CIRCULANTE 199.943,62 	2.034.305,10 

101 293 03 
101 003.03 

0.00 
240,00 

0.00 
0.00 

3.281.081.68 
858.613,17 

0,00 
922.468,39 

0,00 
0.00 

UAI 1ZAVEL A CP 
Clientes 
Estoques 
Adiantamentos 
Outros 
impostos a Recupe•a: 

ClIfTFInS DIREITOS DE CP 
Despesas do Exerc.SeguInte 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 
UAI li,AVEL A LP 

Depósito 1udicial 
Adiantamentos 

210BILIZ4DQ 
imoolidado 
Depr ec0ç3o Ac..mu'ada 

	

4.134 	 ILDD 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

2-12.4 	 2.13.4 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 oao 

Q-09 	 12.51:2 
0,00 	 0,00 

00Ç 	 0.00 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 

Salários e FlIcarclOS  
Salários e Remunerações 
Encargos Sociais 
Provisões 

Q0/32.6.41kS_TIB21&113M 
impostos e Contrlbu ções 

Qujogaépsusuoar 
Fornecedores 
Outras obrigações 
Adiantamentos 

199.943,62 
50.824,30 

QQQ 
0,00 
0,00 
0,00 

:11215912 
43.757.03 

0.00 
2.407,15 

2.034.305,10  
526.625,73 

5 S39 1D 
5.429,32 

109,78 
060 

463 378 S5 
463.378,95 

0,00 
0.00 

	

4 660 12 	57,007 68 

	

4660.12 	57.807,68 

MIO 
0.00 

51911 
0,00 

fmtrestImos e Finanriamentoc 
Empréstimos e Financiamentos 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Clórinarties Tributarias 

t-noossos e Cortribuições 

EIDDLLEUCQQS  e Financlainci1195 
Empréstimos e Financiamentos 

Outras Cont 
Adiantamentos LP 

0,00 
0-19 
0.06 

0,0'J 

0.00 

0,00 
Q.D.32 
0,00 

0,00 
0.00 

	

1.412 	 123 

	

0,00 	 0,00 

PATRIMONIO LIQUIDO 
CANTAI SOCIAL 
RESERVA DE LUCROS 

  

	

149.119,32 	1.507.679,37  

	

95.400,00 	 95.400,03 

	

53.719,32 	 1.412.279,37 

0,00 
/ 

/4  

Augósto César ). OrsolaÁ 
Contador 

CPI: 015.258.69146 
CRCSIX 293.155 

 

  

(\o 

 

Sianicnesso 
Iitular/Administrador 
CPI: 214 137.25866 

  

c 

Autenticaçâo Digital Código: 97040109200325764092-4 
o Data.  01)0912020 11:29:39 

Valor Total do Ato. R$ 4,56 
`I 	Selo Digital Tipo Normal C. AKK64711-7V413, 



Resultado Operacional 
0/0 ROL 

Receitas Financeiras 
Despesas Financeiras 

Resultado Financeiro 

Imposto de Renda 
Contribuição Social 

1.480.255,15 
42,5% 

0,00 
-1980,61 

-1.980,61 

42,6% 

0,00 
-661,73 

-661,73 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

Autenticação Digital Código: 97040109200325764092-5 
Data: 01/09/2020 11:29:39 
Valor Total do Ato. R$ 4,56 
Selo Digital Tipis Normal C: AKK647124UMJ; 	. 
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Emissão: 16/03/2020 	 ...... • 	• • • • • • • 	• • 	•• • • 

DEMONSTRATIVO.DE kESÕ et Ábo' ( R$) 

M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP 
EXERCICIO FINDO EM 171../2019 . 	. 

• 2,01.8 

Folha no: 91 

0 0 1 5 9 6 O 

2.019 

3 871 604,90 
0,00 

3.871.604,90 

0,00 
3.871.604,90 

-386.017,91 
0,00 

-386.017,91 

3.485.586,99 

-1.782.342,00 
0,00 

-1.782.342,00 

• • 

• 

Faturamento Bruto 
[PI 
Faturamento Produto 

Faturamento Serviços 
Receita Operacional Bruta 

Impostos 
Devoluções 

Deduções 

Receita Operacional Líquida 

CMV - CSV 
Despesas Operacionais 

Custo Total 

Despesas Variavels 

Comissão de Vendas 
Frete 
Propaganda e Marketing 
PDD 

Despesas Fixas 

Despesas Administrativas 
Outras Rec. e Desp. Operacionais  

133 153.03 
• 0,09 

13'3.1151,0 : . . 	. . . . . . 	. . 
• •••0

'
08 

133.153,03 

-5.326,13 
0,00 

-5.326,13 

-67.046,00 
0,00 

-67.046,00 

60.780,90 
47,5% 

-1.973,44 

-345,00 
-1.628,44 

0,00 
0,00 

-4.407,64 

-4.407,64 
0,00 

Lucro Bruto 
0/0 ROL 

1.509.417,68 
43,3% 

-29.162,53 

-28.922,58 
-239,95 

127.826,90 

Margem de Contribuição 
% ROL 

58.807,46 
46,0% 

1.703.244,99  
48,9% 

-193.827,31 

-133.514,19 
-60.313,12 

0,00 
0,00 

Resultado Gerencial Líquido 
Wo ROL 

EBITDA 

 

	

53.738,09 	1.478.274,54 

	

42,0% 	 42,4% 

	

53.738,09 	1.478.274,54 

	

42,0% 	 42,4% 

 

 

 

/ 	Augusto C.1. Ortolan 
Contador 

CPF: 015.258.69146 
CRC-SP: 1SP 293.155/0-0 

Wagner StanicheskI 
Titular/Administrador 
CPF: 214.137.258-56 

 



Movimentos 

1.478.274,54 

-169.995,92 
0,00 

757.610,14 
0,00 

922.228,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

-5539,10 
-53.147,56 

-419.621,92 
0,00 

2.407,15 

0,00 
0,00 

0,00 
-119.714,49 

1.308.278,62 

1679.838.53 

-475.901,43 

2.512.215,72 

0,00 

-119,714,49 

• • • 
• • • 

• • 
• 
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Emissão. 16/03/2020 
DEMONSTRATIVO DE.FLUSZO DE tAIXA EM (R$) 
M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP 

EXERCICIO FINDU EM 31/12/2019 . 	. 
001597  

DEMONSTRAÇÃO ()O FLUXO DE CAIXA 

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES: 
RESULTADO DO EXERClogr • • 	.•„ 

Itens que não aferiam o caie; • • 	: : 
Ajuste de ExerciciO;Antc:nores • • • 

Depreciação 

¡AUMENTO) REDUÇÃO DO ATIVO 

Clientes 
Estoques 
Adiantamentos C.P. 

Outros 
Impostos a Recuperar 
Despesas do Exerc.Seguinte 

Depósito Judicial 
Adiantamentos L.P. 

AUMENTO (REDUCÃOJ_D_Q PASSIVO 
Salários e Encargos 
Obrigações Tributárias 

Fornecedores 
Outras Obrigações 
Adiantamentos 

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
Aquisição de Ativo Imobilizado 
Venda de Ativo Imobilizado 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
Empréstimos e Financiamentos 
Lucros Distribuidos 

g 

AUMENTO (REDUÇÃO) LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 

AUMENTO (REDUÇÃO) LIQUIDO DE C.AIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA 

2.392.501,23 

253.223,54 

98.700,59 

154.522,95 

Wagner StanIcheskl 
Titular/Administrador 
CPF: 214,137.258-56 

Kugusto C. J. Ortolan 
Contador 

CPF: 015.258.69146 
CRC-SP: 15P 293.155/0-0 

2 Avtintic45o Digital Código: 970401092002257640924 
_ 

. ce .0 Datai 01/0912020 11:29:39 
• Valor Total do Ato. RI 4,56 et 
'T Selo Digital Tipo Normal C. AKK6471341313; 
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Emissão:16/03/2020 • • 	• 	• 	• • • • • Folha no: 93 
• • • 	• • • • • 

M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP 
DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

EXERGO° FIPIEZO Mn1/12/2019 
• • • • • • 	• 

SAW0•094-UCRO 'ACUMULADO EM310212QX gE.%‘1/42:::is::::. ; it'...4.*!,46449Frriz Al.) Vsles*53.719,32 
(4. ou ..) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOReS .. 	• 	; 	•• • 	• - ; ; - 	- • _ 
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 	• • • • • • • • • 	• 0,00 
watObo ExERcitio4,9,, 	.• 	'1". '•• 	 )".•:»i't C:( ..,  ?lig 1,478.274,54 
SALDO DO LUCRO 0,00 
(-) DestInaçâo do Lucro 0,00 

RESERVA LEGAI. 0,00 
RESERVA ESTATUTARIA 0,00 
RESERVA CONTINGENCIA 0,00 

DIVIDENDOS -119.714,49 
SAL0.0 00 WCRO AC0MUIADO EM•31/12/2019 i .r iii ,  ./.,. 	*. -7,1.412.279,37 

ARACATUBA. 31 de DEZEMBRO DE 2019. 

001593 
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/ 	Augusto C. J. Ortolan' 
Contador 

CPF: 015.258.691-16 
CRC-SP: 15P 293.155/0-0 
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Stanicheski 
Titular/Administrador 
CPF: 214.137.258-56 
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Emissão: 16/03/2020 

• • • • ••• 	••• 
****** 	• 	• • 

• • 	• 	 • • 
• • • • 
• • • 	

•• 	• •• 

• • e. ••• • 	 • 	 001593 

Folha no: 94 

M.K.R COMÉRCIO DE EQUInMen05 EIRELI -EPP 
• • 

NOTrAi•EiPOCATIVAS 

1. Sem c ualduer reserva, a empresa decaía qug ,,estas„DempnstraOes Ccntabeis foram elaboradas 
rigorosamente de acordo com a ITG 	 : : • . • • : 

2. A empresa, estabelecida na cidade der2çiuba/4b:ler;s; se 2(-: çornt;cio varejista de produtos 
diversos. 

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação 

acumulada pela vida útil estimada, sob-e c valor residual. 
4. O capital social, totalmente integrakzado, é de R5 95.400,00 (Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos Reais), 

dividido em 95.400 quotas no valor de R5 1,00 cada uma, tarde como único sócio Wagner Stanicheski, 
conforme contrato retstradc na JUCFSP em 23/11/2018 

5. A empresa in.ciou as suas at vidades ro da 13 ee serem:yr) de 2018 e o seu contrato social esta devi- 
damente •egistrsdo na JUCESP 	3560225856.1 

6. No ano de 2018, a empresa °ourou e recolheu os impostos através do reg:me tr(butabo diferencia-
do, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar P2  123/2006 

ARAÇATUBA, 31 de DEZEMBRO DE 2019 

o s 
g 

-e-3/7:4g 

	

,-Wagner Stanicbeski 	 Augusto C. J. Ortdan 

	

Titular/Administrador 	 Contador 

	

CPF: 214.137.258-56 	 CPF: 015.258.691-16 

CRC-5P: 15P 293.155/0-0 
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LG = LIQUIDEZ 
GERAL 

ATIVO elitelN,Attlit -4EA1,1528,gt. A LONGO PRAZO 	2.034.305,10  
PASSIV.0 cescuLtvg +:PAsstvb ;IÃO CIRCULANTE 	526.625,73 e... 	. 	• 	• 

INDICE DO PERÍODO. = 	 3,86 

SG = SOLVÊNCIA 
GERAL 

ATIVO TOTAL 	 2.034.305,10 
PASSIVO CISCULANTE •• PASSIVO NÃO CIRCULANTE 	526.625,73 

INDICE DO PERIODO. 	 3,86 

LC = LIQUIDEZ 	 ATIVO CIRCULANTE 	 2.034.305,10 
CORRENTE 	 . PASSIVO CIRCULANTE 	 526.625,73 

ÍNDICE DO PERÍODO - 	 3,96 

INDICE DO PERIODO. 	 3,86 

IEG = ÍNDICE DE 
ENDIV. GERAL 

PASSIVO CISCULANTE - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 	526.625,73 
ATIVO TOTAL 	 2.034.305,10 

INDICE DO PERIODO. = 	 0,26 

- 	r 	 s.(1, 	•"<•/:• • • 
Wagner Stanicheski 	 Augusto C.1. Ortolani  
Titular/Adminstrador 	 Contador 
CPF: 214.137.258-56 	 CPF: 015.258.691-16 

CRC-SP: 15P 293.155/0-0 

M.K.R. Comercio de Equipamentos EIRELI-EPP 
Rua Marechal Mascarenhas de Moraes ng 88. Sala 8 

CEP 16.075-370 - Aracatuba-SP. Telefone •55 (18) 3621-2782 insc. Mun. 88483 
e-mail: licitacao@kcrequipamenios.com.br  e licitacao2@kcrequipamentos.com.br  

o 

' Autenticação DigitalCódigo: 97040109200325764092-9 
c Data: 01/09/202g 11:29:39 2. w Valor Total do Ato: RI 4,56 	 . 
ct ▪ Selo Digital Tipo Normal C: AKK64716-6QAE: 

- . 

• Cartório Azevêdo Bastos 
• ALPfesirlerB.Epitle Peno.. 114S , 
g Dano dou (':~. lobo Pessoa • PB 

op 324.4.5404 . cela 104a HVPSO ba.106.thet bf 
hrtpe hatetedObellitel poiBt 

ae. 
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Valor Total do Ato: Rã 4,56 	,, 
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Folha no.: 96 

M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  

DIÁRIO N° 2" 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém este livro 96 tolha
,
s. numeradas por sistema eletrônico de processamento de 

dados, de no. 1 ao n°. 964 serviu para escnturação do período de 01/01/2019 a 
31/12/2019/das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo 
identificado: 

Razão Social: 	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Endereço: 	Rua Marechal Mascarenhas de Moraes 88:SALA "13' 

Cidade: 	 Araçatuba 

Bairro: 	 Parque Industrial 

Estado: 	 SP 

Reg. Junta (MIRE).  35.602.258.561/ 	13/09/2018 /.  

Inscrição Municipal 88.4133 

CNPJ. 	 31 499.939/0001-76 • 

Araçatuba, 31 de dezembro de 2019. / 

W 	R STANICHESKI 
nção/Cargo: TITULAR/ADMINISTRADOR 

CPF: 214.137.258-56 

/ 
t,4 	 ,/tx 

AUGU,STO C SAR JUNOUEI A ORTOLAN 
Funçao/Cargol Contador 
CRC 1SP 293155/0-0 
CPF: 015.258.691-16 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAiBA 	 00/ 

602 
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

JOÃO PESSOA 

Av. Epitaao 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-  cana io'&azevedobastosmotbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevèdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nasamentos 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 Para iba. em virtude de Lei. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. • DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos onundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da 
Paralba. foi instituldo 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. A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia poue ser verificada e confirmada tantas vezes quanto foi necessano através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraiba. endereço httpsficorregedonatipb jus.briseio-digitaU 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e nota em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE 
EOUIPAMEN1OS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracteristcas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da 
empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/09/2020 11:32:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o An. 1°. 100  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 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartono 
pelo endereço de e-mail autenticagazevedcbastosmot.br  

Para informações mais detalhadas oeste ato. acesse o sie bitus raino geai azeved basios rio: br e informe o Código de Autenticação Digital. 

Esta Declaração val.da por tempo indeterminado e está disponsel para consulta em nosso 

'Código de Autenticação Digital: 97040109200325764092-1 97040109200325764092-10 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nu 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 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé 
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te  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR/LIA OOR' °°1603 
1.* 	SECRETAIUA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Av. Joaquim Nahtou n362 - ('a` 17.506-200 - Sua M'giicl 
Fone 	(J)x\ 14)1402-4413  - MARILIA -SP 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

AO MUNICWID DE MARUJA, estatiele( ida RUA 13.11iiii 40, na cidade de Marina, Estado de São Paum. 

InScrita no CNPJ 44.4 77.909/0001-00, vem atraves deste documento, ates:ar a idoneUdade técnica da 

empresa M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP, Inscrita no CNP) sob o CNP). 11.2  

CNP) 31.499.939/0001-76 E Inscrlyllo Estadual n.9  177,427.143.110, de quem adquirlmoS 45 

unidade de RALANCA EIZTRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG DIV. 100 G CONFORME 

NOTA FISCAL N.1440 

Atestamos para os devidos fins que os equipamentos acima listados foram remedeios e instalados 

pela empresa N.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELIA EPP, estando atualmente ent pleno 

funcionamento. Atestamos ainda que os mesmos executaram os serviços e venda satisfatoriamente e 

que os equipamentos atendem todas as funcionalidades descritas c propostas pelo fornecedor "de 

maneira satisfatória e a:é o presente momento de Iii fatos que desabonem sua conduta e 

responsabilidade com as obruRaçêes assumidas 

Para que produza efelw firnlamos o presente atestado. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 	 001604 

CARTÕRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÕBITOS 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//v azevedobastos not br 
E-mail cartono@azevedobastos nolbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Pnmeiro 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 Paraíba, em virtude de Lei. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que para garantir transparência e segurança tur.dica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba a Corregedona Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2314. determtnancto a inserção de um código em todos os 
atos nolonais e registrais, assim. cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo. Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http.//corregedonaljpb.jus br/selo-digitali 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada sendo da 
empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/05/2020 15:00:24 (hora local) araves do sistema de autenticação digital do Cartono Azevedo Bastos, de 
acordo com o Art 1°. 10" e seus §§ 1°c 2" da MP 2200/200 corro também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Caieira Azevédo Bastos poderá ser solicitado diretamente a emptesa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartório 
pelo endereço de e-nail autenticagazevedobastos not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site haps llautdigitálazevedobastos.not br e informe o Código de Consulta desta 
Decleraçâo 

Código de Consulta desta Declaração: 1516481 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site ate 08/05/2021 14:14:20 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 97040805201402280123-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal ri°  8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisoria n° 2200/2001 Lei Federal n°  13.105/2015. Lei 
Estadual n°8721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ 	003/2014. 

O retendo é verdade. dou fé 

CHAVE DIGITAL 
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PIRITIBA 
Lt!j"•••••ffirceeect,. 
Nosso Povo, Nossa Força 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Largo Genésio Pereira lima, s/n , Centro, 44830-000 
Piritiba/Ba - Tel/Fax.: (74) 3628-2123 secsaudepiritiba@hotmaiLcom 

CNP.) 11412164/0001-42 

00/605  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRITIBA, estabelecida Lgo Genesio Pereira 

Lima, SN, centro, inscrito no CNN 11.412.164/0001-42, vem através deste documento, 

atestar a idoneidade técnica da empresa M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

EIREW, inscrita no CNN sob o CNPJ. n.2  31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.9  

177.427.143.110, de quem adquirimos 2 unidades de BALANCA ELETRONICA, MARCA 

LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0,30 x 0,40 M LD 1050 

NUMERO DE SERIE: 60092 E 60093. 

Atestamos para os devidos fins que os equipamentos acima listados foram fornecidos 

e instalados pela empresa M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, estando 

atualmente em pleno funcionamento. Atestamos ainda que os mesmos executaram os 

serviços e venda satisfatoriamente e que os equipamentos atendem todas as 

funcionalidades descritas e propostas pelo fornecedor de maneir' satisfatória e até o 

presente momento não há fatos que desabonem sua conduta e r sponsabilidade com 

as obrigações assumidas. 

Para que produza efeito firmamos o presente atestado. 

Rua Francisco Horácio Sampaio, s/n Cep:44830-00 .'Ptrstoba-BÁ- rén74-3628-2153 
CNPJ: 13.795.786/0001-22 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

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 cartono@azevedobastos not br 001806 

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraiba. foi 

i le
t itituido 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  

tas e registro. composto de um código único (por exemplo Selo Digital. ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
rvenha pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço 

httpsiacorregedonalipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que. na  data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidace unica e exclusiva pela doneidade ao aocumento apresentado a este Cartono 

Esta DECLARAÇÃO loi emitida em 23/11/2020 10:37:58 (hora local) airaves dc sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos. de acordo 
com o Art. 1, 100  e seus §§ 1° e r da MP 2200/2001. COM() lambem o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Canoro pelo endeieço de 
e-mail autentica©azevedobastos.notor 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htlps 1/autdiglial azevedobastris.nottr e informe o Código de Autentica* Digital.. 

Esta Declaração e valida por tempo indeterminado e está disponivel para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 97041212181336320202-1 

8721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 303/2014. 
'Legislações Vigentes: Lei Federal ne  8.935/94 Lei Federal n° 10 406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001 Lei Fedç/at n°  13 105/20 	Estadual n° 

O referido e verdade. dou fe 

CHAVE DIGITAL 

4,100005b1d734fd94f05712d69fe6bc05b5ee4d88c74d994da5641c184ef81018eb803378290d5aae22d7188aa8aeba388e2575be74738152161e45fa057f109d3ff30 
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M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP 	 001607 
C.N.P.J 31.499.939/0001-76 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL 

Número 041/2020 

A empresa, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP., estabelecida à AV: Marechal 

Mascarenhas de Morais n2. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no 

CNPJ. n.2  31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.2  177.427.143.110, por intermédio de sua 

representante legal/procuradora Sra. Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski, portadora da Carteira de 

Identidade 27.601.293-8 e do CPF n2. 277.277.558-50, neste ato representando por seu procurador 

abaixo assinado, DECLARAMOS, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso 

XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93. que não empregamos 

menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos. 

Araçatuba, (SP), 07 de dezembro de 2020. 

M.K.R. Comercio de uipa 	os Eireli - EPP. 
UBIRATAN ROZENDO FIGUEIREDO 
CARGO: PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL 
RG: 38.912.639-1 CPF ng 710036575-91 

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli — EPP — End: Marechal Mascarenhas de Moraes n°88. sala B 
CEP 16075-370 Araçatuba - SP Telefone — (18) 3621-2782 - insc Est 177 427 143 110 -CNPJ 31 499 939/0001-76 



M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EM' 

C.N.P.J 31 499.939/0001-76 
	 001608 

DECLARAÇÕES 

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL 

Número 041/2020 

A empresa, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP., estabelecida à AV: Marechal 

Mascarenhas de Morais n°. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no 

CNPJ. n.° 31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.° 177.427.143.110, por intermédio de sua 

representante legal/procuradora Sra. Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski. portadora da Carteira de 

Identidade 27.601.293-8 e do CPF n°. 277.277.558-50, neste ato representando por seu procurador 

abaixo assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo 

110 	contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros; 

DECLARA também que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente 

Edital. 

Araçatuba, (SP), 07 de dezembro de 2020 

M.K.R. Comercio dê Equipàtfientos Eireli - EPP. 
UBIRATAN ROZENDO FIGUEIREDO 

41, 	CARGO -  PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL 
RG: 38.912.639-1 CPF n9  710.036.575-91 

pn 
M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli — EPP — End: Marechal Mascarenhas de Moraes n°88, sala 13 

CEP 16075-370 Araçatuba - SP Telefone — (18) 3621-2782 - Insc Est. 177 427 143 110 - C N.P J 31 499939/0001-76 



OBJETO SOCIAL 

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO. CIRÚRGICO. HOSPITALÁRk DE LABORATÓRIOS 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E.EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL. PARTES E PEÇAS 	) 

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CISO COMERCIAL, PARTES E PEÇAS  

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES 	 • •-• 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRÉTARIA OF DESENva V:MEN ro ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

001609 a 
JUCESP 

C..I.Y12 de SR: 0.1.7Á) 

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

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES. ESTA CERTIDÃO PERDERA SUA VALIDADE 

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

SITE VVVWV.JUCESPONLINE SP.GOV.BR. MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO 

EN1PRESA4 	
. 	 P 

N iii 	 1M1UlSPO 	 1 DF"A DÁ COSSolLICÁC 

35602258561 	 ,13/09/2018 

1H C') 

01;091 018 

1 neAz - CL JJ , AC AO  

PRAZO INDETERMINADO 

NCME CCIFERCIAL 	
11:PC 

M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

.J fROICC 

EIRELI (E P P.) 

rh- 	
leaREço 	,4.1. 	 i. 	i 	 4 N' 	... 	••• -. 

31 499 939/0001-76 	 1RUA MARECHACMASCARENHAS DE MORAES, 	i,  à  k 	\ 
NUMERO 

88 

COMPLEMECO 

SALA B 

BARRO 	 I IAJSiC PO 	, 

PARQUE INDUSTRIAL 	 IARACATUBA.  
Ur • 	I CrP • 	

I 
' 	' 	 rOEDA 

SP 	116075-370 	RS 

I VALOR CAPITAI 

95.400,00 

TITULAR E ADMINISTRADOR 

„,,,,,. 	 , 
e 

WAGNER STANICHESKI 

~RECO 	 , 
v•••. 	• 	 ' 	L.  ARY VILLELA MARTINS 	

,, ,„ár. 	 ...., 
..nicAc 	4..1  Á 

294 	• 
CCVPIFFAENTO 	.1. - 

• • 
• \. -, 

SFÁRRO 	 Mumr. PO 	 1Ct 

CONDOMINIO HABIANA 	 ARACATUBA 	 SP 	116052-900 

PC 

272216318 

CPF 

214.137.258-56 
CARGO 

TITULAR E ADMINISTRADOR 

OVA•CIDA.DE CO'AS 

95 400,00 

e' 

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO 

CAIA 

27/08/2020 
nuPIRC 

250 442/20-6 

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERiODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 16/03/2020 DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA. AO  16 (DECIMO SEXTO) DIA DOM S DE MARCO 

DE 2020S 17 00 HORAS. NA  SEDE DA EMPRESA M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP. NA  CIDADE DE 

ARACATUBA ESTADO DE SA0 PAULO. NA  RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES. 88, SALA B PARQUE INDUSTRIAL. 

CEP 16075-370 ESTEVE PRESENTE WAGNER STANICH.ESKI BRASILEIRO. CASADO SOB REGIME DE COMUNHAO PARCIAL 
DE BENS, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ARY VILLELA MARTINS, 294, BAIRRO CONDOMINIO HABIANA I, 
CEP 16052-900.NESTE MUNICIPIO DE ARACATUBA. ESTADO DE SA0 PAULO. NASCIDO AOS 23/09/1976. PORTADOR DA 
CEDULA DE RG 27.221 631-8 SSP/SP E DO CPF 214.137 258-56 CONSIDERANDO QUE FOI LEVANTADO O BALANCO 
PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E APROVADO. POR MEIO DO QUAL SF VERIFICOU A APURACAO DE LUCROS E RESULTADOS 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 
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001610 

DISPONIVEIS 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA MIRE 35602258561 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS 15111/2020 

   

Catão Sisipl eca 15x-rieilo cal 'cada doi GISFLA S'el:EMA CESCHIN Secretarie Gerd da Jewsp A Junta 
ddXurnenTO 
•Slined0 	Comercial Co Esteio co Sào Paulo. gwarte a Wenn:idade desie c100J-erts quando e•suadizado d reiernen1e rio pala 

Ldhaltalmente 	1 wiee ,./cespoirene sp gov ti sac O numet de autentedade 14306'O55. socenca•lere '5 de novertto de 2020 as 
—Á 	28 54 51 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 	

0 01 61 1 

EQUIMED INSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E 
IIOSPITAIS EIRELI — CNPJ.: 16.580.422/0001-13  
VALOR GLOBAL: RS 38.702,80  

J. S DA SILVA  EIBARRA  DO ROCHA EIRELI — CNPJ.: 27.011.110/0001-05 
VALOR GLOBAL: R$ 45.900,00 

MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP — CNPJ.: 31.499.939/0001-
76 
VALOR GLOBAL: RS 32.780,00 

ESTADO DA BAHIA 

    

PREGÃO PRESENCIAL N°041/2020 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO  PREGÃO 

 

       

       

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2020, às 09.30h (nove horas e trinta minutos), na sala de 
Reuniões do SETOR DE LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de Una, situada à Pça Dr, Manoel 
Pereira de Almeida, 14, Centro, nesta cidade, onde reuniram-se o Pregoeiro Oficial, coordenador da 
disputa, o Sr Caio Cézar Oliveira Santos, bem como os servidores que compõem a Equipe de Apoio. 
todos designados através do DECRETO n°232 de 02 de Janeiro de 2018, para realização de Sessão 
Pública do Pregão Presencial N° 041/2020, para abertura do envelope de proposta de preços e 
habilitação, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
(BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, BALANÇA DIGITAL INFANTIL, BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL, 
ANTROPÔMETRO HORIZONTAL) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO 
Iniciada a Sessão foi solicitada a apresentação da credencial por parte das empresas presentes. 
Compareceram ao certame as empresas: 	 . . 

40 	EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS E 
110SPITAIS EMELT —CNPJ.: 16.580.422/0001-13  
REPRESENTANTE LEGAL: YASMIN INGRID BOREI: MONTEIRO — CPF.: 
041.295.685-31,1W.: 13477287-32  

J. S DA SILVA E BARRA DO ROCIIA EIRELI —  CNPJ.: 27.011.110/0001-05 
REPRESENTANTE LEGAL: GILSON CONCEIÇAO DOS REIS — CPF.: 
025.666.105-76, RG.: 1304064654 

MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP — CNPJ.: 31.499.939/0001-
76 
REPRESENTANTE LEGAL: UBIRATAN ROZENDO FIGI;EIREDO — CPF.: 
710.036.575-91, RG.: 389126391 

DANUBIO COMERCIAL  LTDA — CNPJ.: 06.114.043/0001-84 
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL MAYNART CALO DA SILVA PEREIRA 

411 	SOUZA — CPF.: 073.635.895-18, RG.: 761359  

O Pregoeiro..fez as considerações iniciais citando a legislação que regeria o presente processo 
licitatório. Apresentou a ordem como os trabalhos seriam conduzidos e solicitou aos licitantes presentes a 
colaboração durante. a fase de lances verbais. O pregoeiro ressaltou que todos os procedimentos de 
publicidade foram seguidos estritamente por esta prefeitura. 	, 

Após feitos..os devidos esclarecimentos, deu-se inicio à fase de verificação da Proposta Comercial 
apresentada pelas réferidas empresas Todos os instrumentos solicitados no item 5. PROPOSTA DE 
PREÇOS - ENVELOPE "A". estavam presentes como elementos de composição da proposta 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13 672.605/0001-70, Una - Bailia CEP 45690-000.  

Tel (73)-3236-2021 — Fax (73) 3236-2186 



Una/ bro de 2020 

10.520/2002. 

, 

CAIO CÉZAR O IVEIRA SANTOS 
Pregoeiro 

.‘ 
ABRIEL RUSCIOLELLI DA SILVA 

Equipe de Apoio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BAHIA 
	 001612 

I—DANI)B10 COMERCIAL LIDA - CNPJ.: 06.114.043/0001-84  
I VALOR GLOBAL: R$ 48.090,10  

As propostas comerciais foram passadas aos licitantes presentes para que estes analisassem os 
equipamentos cotados. Dando Prosseguimento, foi iniciada a fase de lances verbais entre as empresas 
classificadas. 

MKR COMERCIO"DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP — CNPJ.: 31.499.939/0001-76 

VENCEU A FASE DE LANCES VERBAIS COM UM VALOR GLOBAL DE R$ 28.780,00. 

J. S DA SILVA E BARRA DO ROCHA EIREL1 -CNPJ.: 27.011.110/0001-05 

SEGUNDA COLOCADA NA FASE DE LANCES VERBAIS COM O VALOR DE R$ 28.790,00 s. 

Após findada a fase de lances verbais, o pregoeiro iniciou a análise da documentação de 
HABILITAÇÃO DA EMPRESA MKR COMÉRCIO. No envelope constavam todos os documentos 
exigidos no instrumento convocatório, todos autenticados e dentro dos prazos de validade. 

O pregoeiro perguntou aos licitantes presentes se havia o interesse motivado de manifestação de recurso. 
Não houve nenhuma manifestação dos libitantes. 

Nada mais a tratar,..foi lida a presente. ta que segue assinada pelo Pregoeiro, e Licitantes presentes. 

Encaminha o presente processo pára Homologação pelo Excelentissirho Senhor Prefeito Municipal, sem a 

necessidade de obáervação do prazo - recursal estabelecido no Art. 4° parágrafo XVIII, da Lei n°. 

               

EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUI ANIL TOS PARA LABORATÓRIOS E 
HOSPITAIS UREIA - CNPJ.: 16.580.422/000 
REPRESENTANTE LEGAL: YASMIN INGRID BORE1, MONTEIRO - CPF.: 

 

 

041.295.685-31, RG.: 13477287-32 

          

                  

                   

                   

                   

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.672 605/0001-70, Una - Bahia CEP 45.690-000.  

Tel (73)-3236-2021 - Fax (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

ESTADO DA BANIA 

J. 5 DA SILVA E BARRA DO ROCHA 
REPRESENTANTE LEGAL: GILS 

	
ONCEIÇÀO DOS REIS - CPF.: 

001613 
LI - CNPJ.: 27.011.110/0001-05 

4411$7",k  
DANÚBIO COMERCIAL.!. 10  • I PL. 06.114.043/0001-84 

025.666.105-76, RG.: 1304064654 

MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMEN1117„LI EPP - CNPJ.: 31.499.939/0001- 
I  76 

REPRESENTANTE LEGAL: UBIRATAN ROZENDO FIGUEIREDO - CPF : 
710.036.575-91, RG.: 389126391 	 . 	1 

REPRESENTANTE LEGAL: RAF EL MAYNART CALO DA SILVA PEREIRA 
SOUZA - CPE.: 073.635.895-18; «:761359. 	- , 

' 	. 

f?) 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 — Centro — CNPJ 13 672.605/0001-70, Una - Bania. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax (73) 3236-2186 



REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO - RAP 
HISTÓRICO 

001614 
Preso n": 041,2020 	 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
Processo n": 041/2020 	 (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, BALANÇA DIGITAL INFANTIL, 

BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL. ANTROPÔMETRO HORIZONTAL) 
PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 

Valor estimado RS: 	48.700,00 	Nome pre2oeiro: 	CAIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS 
CÁSG n°: 	SEC. SAÚDE 	 Data de realização: 	07/12/2020 

Item n°: 01 	Identificação: 	LOTE 01 - BALANÇAS 
Descrição: BALANCA, antropometrica. tipo plataforma. cletronica. para medica° de peso e altura de pacientes; capacidade maxima 

nao inferior a 300 Kg: escala com divisai) de peso de 100g em 100g, estrutura em aco SAE 1020 ou material de qualidade 
superior; com piso em borracha anti-derrapante: montada sobre rodizios de polipropileno injetado regulaveis; coluna tubular 
com alca para puxar ou empurrar a balanca; ligacao da plataforma de pesagem com o indicador de peso; bateria 
recarregava]; botao liga-desliga; tensa° de alimentacao em acordo com a unidade contemplada. - (MARCA) 
BALANÇA, digital infantil, capacidade máxima 15kg; concha anatômica para acomodar a criança, bivolt; dimensões da 
concha: largura 58cm, altura:31cm, comprimento: 76em - (MARCA) 
BALANÇA, plataforma portátil, material resistente a impacto e de fácil higienizaçào; mostrador digital com indicadores de 

• peso com mínimo 05 _dignos, capacidade de pesagem de no máximo 100kg, desligamento automático, alimentação por 
baterias, indicador de pilha fraca, apresentar função "mamãe-bebê" que possibilita determinar o peso da criança e bebês no 
colo da mãe. Certificação INMFTRO, garantia mínima 01 ano. - (MARCA) 
ANTROPÔMETRO, horizontal, fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil hienização. Equipamento 
destinado a medição de crianças em decúbio frontal. Deve possuir escala mimaria em centimetros, com graduação de lmm, 
escala numérica com no mínimo 100cm úteis. Deve incluir bolsa ou ontra embalagem para seu armazenamento e transporte. 
-(MARCA) 	• 

Unidade: 	01 	 Otde solicitada: 	01 	 Valor estimado RS: 	48.700,00 

.:: 4'it:-Nt-: 	;H:.e.::' 	.4:- 	ez 	4' 	-‘,-PRO1POSTAS'i"-W:::; 4 -42:- 	- 
Classificada ? 	Fornecedor: 	 Valor proposto RS: 

NÃO 	.,.., DANÚBIO COMERCIAL LTDA h..;  	_ ._ 	___ ___ ..48.090.10 
• SIM 	JS DA SILVA DE BARRA DO ROCHA 	 45.900.00 - 	- 	„ .. 	.  ---*---SIM - - ----r------Edi 	:.. h V;.  	h -IL.  - --",:' 	'. - 7 	 — -1- 	"_ ' 	 38.702.80 EÔIJIM .. —.. 	.. 	.__ 	.. 

SIM 	• 	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FIRELI 	 32.780.00 

• Classificada mánualmente pelo prõpcifo 

.• 	n 	t ,,L.S.t.• 	 4 , 4.1t.? 	'''• 	'ã' LANCES 	''' 	 .-W 

	

lor do lance RS: 	Fornecedor: 	 ..,.- 	
- 

is  

	

!Vão efetuou lance 	. 	, , 	 +i-  .. 
_ 32.400.00_. 	JS DA SILVA DE I3ARRA DO ROCHA  

	

32.000.00 	E.QUIMED 
31. 000.00 • MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 	 :r.. 

	
1T 

	

30.900.00 	JS DA SII.VA  DE BARRA DO ROCHA 

	

30.500.00 	EQUIMED 	 , 
— _ 

	

30.490.00 	MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI . 	—.--,....-. 	- 	 --,— r- - 
- 	30.480.00 	JS DA SILVA DE BARRA DO ROCHA -- 	 - 	, 	_ 	,-- 	, 	

- 	. 
. l 	30.300.00 	EQUIMED 
---:101-2-90.06"-,, MId-2-ÇOMERZTO13-F. E-QUIP-gMENTOS ÉikEri-  . ---":7--4t--.  --"-- •-•'''''':- -..— h e— .----'r-T--- 

	

30.280.00 	• .IS DÁ SILVA DE BARRA DO ROCHA 
Tfl_30..000.00 .„,,EQLIMED_ _ _;____ , __ _ 	 • ; 

	

29.900.00 	MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

	

29.880.00 	JS DA SILVÁ DE-BÁRRÃ DO kb-C-HÁ 	. -- 	--------7  - -..'---------. 	
-- 	—_ ........ 	.. 	.... ..... 

_ 

	

29.700.00 	EQUINTED 
---- 

- 	20009:65. 	- MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 	Ti 	-"! 	-
. 	. 

_ 

	

29.640.00 	.15 DASILVA DE BARRA DO ROCHA 
29.500.00 	EQUIMED 	 .., 	.. . 	....._.. 	. 
29.450.00 	MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 



REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO - RAP 
HISTÓRICO 

001615 
29.400 00 ..-..157DA.SILVA DE.BAR.12.-A DaROCIIA - 	• 
2Q200.00 EQUIMED 

29.150.00 MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI „ 
29.100.00 JS DA SILVA DE BARRA DO ROCHA . 	 . 
29.060.00 EQUIMF-D . 
28.990.00 MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

"..28.980:00 JS DA SILVA DE BARRA DO ROCHA 
28.800.00 MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
28.790:00--  JS DA SILVA Ii-E .BAR-R.A DO ROCIA 
28.780.00 MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Ons Apresentados em ordem cronologica 

• 

• 



Data de encerramento: '07/212020 
Observação: 	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas: 

' 	>> MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
>I> EQUIMED 

JS DA SILVA DE BARRA DO ROCHA 
>> DANÚBIO COMERCIAL LIDA 

1  
'Foi vencedora dó Item a empresa { MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE1.1 } com o Valor Total de R$ 
.28.780,00 ( vinte e oito mil setecentos e oitenta reais ) 

Manifesto de intenção de recursos: NÃO 

Nome da(s) empresa(s) com intenção de recursos: 

Resumo da motivação: 

Ocorrências relevantes durante a sessão: . . 	. . 

Item n°: 01 
	

Identificação: LOTE 01 - BALANÇAS 

Descrição: BALANCA, antropometrica. tipo plataforma, eletronica, para medica° de peso e altura de pacientes; capacidade maxima 
nao inferior a 300 Kg: escala com divisa° de peso de 100g em 100g. estrutura em aco SAE 1020 ou material de qualidade 
superior; com piso em borracha anti-derrapante; montada sobre rodizios de polipropileno injetado regulaveis; coluna 
tubular com alca para puxar ou empurrar a balanca; ligacao da plataforma de pesagem com o indicador de peso; bateria 
recarregavel; botao liga-desliga; tensao de alimentacao em acordo com a unidade contemplada. - (MARCA) 
BALANÇA, digital infantil, capacidade máxima 15kg: concha anatõmica para acomodar a criança, bivolt; dimensões da 
concha: largura 58cm, altura:31cm, comprimento: 76em - (MARCA) 
BALANÇA, plataforma portátil, material resistente a impacto e de fácil higienização; mostrador digital com indicadores 
de peso com mínimo 05 digites. capacidade de pesagem de no máximo 100kg, desligamento automático, alimentação por 
baterias, indicador de pilha fraca, apresentar função "mamãe-bebé" que possibilita determinar o peso da criança e bebês 
no colo da mãe. Certificação INMETRO. garantia mínima 01 ano. -(MARCA) 
ANTROPÔMETRO,:horizontal, fabricado em material rigido. resistente á umidade e de fácil hienização. Equipamento 
destinado à medição de crianças em decúbio frontal. Deve possuir escala numéria em centimetros. com  graduação de 
lmm, escala numérica com no mínimo 100cm úteis. Deve incluir bolsa ou ontra embalagem para seu armazenamento e 
transporte. - (MARCA) 

Unidade: 01 	 Otde solicitada: 01 	Valor estimado R$: 48.700,00 

Pregão n°: 041/2020 
	

Processo n°: 041/2020 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS (BALANÇA ANTROPOMETRICA, BALANÇA 
DIGITAL INFANTIL, BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL. ANTROPÕMETRO HORIZONTAL) PARA SEREM 
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE 
MUNICÍPIO. 

Valor estimado R$: 48.700,00 
	

Nome pregoeiro: CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS 

IJASG n°: SEC. SAÚDE 
	

Data de realização: 	07/12f2020 

•"r ' :;;08p 

p a°:‘  
tk. 

.22e44:;?4,'Z 

REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO - RAP 
ATA CIRCUNSTANCIAL 
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1ORÇ. N° 	345/2020 
IA 

I
IPREFEITURA MUNICIPAL DE UNA / BA 
LICITAÇ 	PREGÃO PRESENCIAL N°041/2020 
PROCESSO 210/2020 
DATA: 	07/12/2020 
HORA: 	09h0Omin 

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP 

C.N.P.J 31.499.939/0001-76 
001617 

PROPONENTE 
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 
RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, N° 88, SALA B 
ARAÇATUBA/SP. 	CEP. 16075-370 CNPJ 31.499.939/0001-76 
Inscrição Estadual n.° 177.427.143.110 Insc. Municipal 88483 
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO - JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO - 13/09/2018 
NUMERO DO REGISTRO 35602258561 Fone -18 - 36.2127R2 
g-mail - licItacao2fficreouloamentos.com.br  
OBJETO SOCIAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

Prezados Senhores, 
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do(s) equipamento(s) abaixo descriminado, conforme edital: 

OBJETO DA LICITACÃO - AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS (BALANCA 
ANTROPOMÉTRICA BALANCA DIGITAl JNFANTII 	BALANCA PI ATAFORMA PORTÁTII  
ÁNTROPÔMETRO HORIZONTAL1 PARA SEREM UTII IZADOS NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DAS  
ilkill2A2E512Lsalimiazemiue. 

LOTE I - EQUIPAMENTOS/BALANCAS 

ITEM 1 - BALANÇA ANTROPOMETRICA 
MARCA LIDER - FABRICANTE - LIDER BALANÇAS - PROCEDÊNCIA NACIONAL 

I 
Capacidade I i 	Modelo Divisão Plataforma Medida Valor 

Unit. R$ 
; Unidade 
I 	UN 
1 	Qde. 

Valor Total 
R$ 

I 	P300C 300 KG 100 G 30 X 40 CM R$ 907,00 I 11 R$ 9.977,00 

VALOR' UNITÁRIO ITEM 1  
R$ 907,00 

(NOVECENTOS E SETE REAIS) 

R$ 9.977,00 
VALOR GLOBAL ITEM 1 (NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS) 

ESPECIFICAÇÕES - BALANCA, ANTROPOMETRICA, TIPO PLATAFORMA, ELETRONICA, PARA MEDICAO 

DE PESO E ALTURA DE PACIENTES; CAPACIDADE DE 300 KG; ESCALA COM DIVISA() DE PESO DE 100G 

EM 100G, ESTRUTURA EM ACO SAE 1020; COM PISO EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; MONTADA 

SOBRE RODIZIOS DE POLIPROPILENO INJETADO REGULAVEIS; COLUNA TUBULAR COM ALCA PARA 

PUXAR OU EMPURRAR A BALANCA; LIGACAO DA PLATAFORMA DE PESAGEM COM O INDICADOR DE 

PESO; BATERIA RECARREGAVEL; BOTA° LIGA-DESLIGA; TENSA0 DE ALIMENTACAO EM ACORDO COM 
A UNIDADE CONTEAÁPLADA, 

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP - End: Marechal Mascarenhas de Moraes n°88, sala B 
CEP 16.075-370 Araçatuba - SP. Telefone —(18) 3621-2782 - Insc. Est. 177.427.143.110 - C.N.P.J 31.499.939/0001-76 



001618 
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C.N.P.J 31.499.939/0001-76 

DPR BABY 11 R$ 8.360,00 R$ 760,00 15 KG 

Valor 
Unit. R$ 

1  Unidade 
UN 

	Qde. 
Valor Total 

R$ 

P150M 150 KG 100 G 28 X 32 CM R$ 860,50 	 j 	06 

ITEM 2— BALANÇA DIGITAL INFANTIL 
MARCA RAMUZA - FABRICANTE  — RAMUZA - PROCEDÊNCIA NACIONAL 

I Unidade Valor ri:Aodelo I Capacidade 	 UN Unit. R$ 	Qde. 
Valor Total 

R$ 

R$ 760,00 
(SETECENTOS E SESSENTA REAIS) 

R$ 8.360,00 
(OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS) 

VALOR UNITÁRIO ITEM 2 

Plataforma Medida Modelo Capacidade Divisão 

R$ 5.163,00 

VALOR GLOBAL ITEM 2 

VALOR UNITÁRIO ITEM 3 

VALOR GLOBAL ITEM 3 R$ 5.163,00 
(CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS) 

R$ 860,50 
(OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS)  

410 ESPECIFICAÇÕES - BALANÇA, PLATAFORMA PORTÁTIL, MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO E DE FÁCIL 
HIGIENIZAÇÃO, MOSTRADOR DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM 6 DIGITOS, CAPACIDADE DE 
PESAGEM DE 150KG, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO POR BATERIAS, INDICADOR DE 
BATERIA FRACA, APRESENTAR FUNÇÃO "MAMÃE-BEBE" QUE POSSIBILITA DETERMINAR O PESO DA 
CRIANÇA E BEBÉS NO COLO DA MÃE. COM  CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

ITEM 4— ANTROPÔMETRO 
MARCA BALMAK - FABRICANTE — BALMAK PROCEDÊNCIA NACIONAL  

	

Modelo 	Valor 	Unidade I 
UN Unit. R$ 	 Qde. ! 

	

INF-100 	R$ 480,00 	11 	1 	R$ 5.280,00 

Valor Total 
R$ 

R$ 480,00 
(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) 

R$ 5.280,00 
(CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) 

VALOR UNITÁRIO ITEM 4 

VALOR GLOBAL ITEM 4 

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli — EPP — End: Marechal Mascarenhas de Moraes n°88. sala 8 
CEP 16.075-370 Araçatuba - SP. Telefone - (18) 3621-2782 - Insc. Est. 177427.143,110- C.N.P.J 31.499.939/0001-76 



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
R$ 28.780,00 

(VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS) 

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP 

C.N.P.J 31.499.939/0001-76 
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ESPECIFICAÇÕES - ANTROPÔMETRO, HORIZONTAL, FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À 
UMIDADE E DE FÁCIL HIENIZAÇÃO. EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBIO 
FRONTAL. POSSUI ESCALA NUMÉRIA EM CENTIMETROS, COM GRADUAÇÃO DE 1MM, ESCALA 
NUMÉRICA COM NO MiNIMO 100CM ÚTEIS. INCLUI BOLSA OU ONTRA EMBALAGEM PARA SEU 
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 
1. Prazo de entrega. 
03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

Locais de entrega: 	• 

Local indicado na Ordem de Fornecimento. 
E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO: 
licitacao2Okcreauloamentos.com.br  Obs. Acaso não receber a confirmacão de recebimento do email eru 
24 hs. entrar em contato Dor telefone  

2. Termo de Garantia 
12 (doze) meses, a contar da data recebimento dos equipamentos, com toda a assistência técnica necessária 
durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordos com as especificações contidas no manual 
de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período 
de garantia conforme condições editalícias. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: STAR COMERCIO E SERVICOS 
COM BALANCAS LTDA Cidade.  SALVADOR - BA Rua • ITABUNA n° 98 Bairro: RIO VERMELHO Cera.  
41940650 Tel.  71 - 3334 2099  

3. Condições de Pagamento. 
30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - Araçatuba - SP AGÊNCIA: 7646-5 CONTA CORRENTE: 104-X 
MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 

4. Impostos e reajuste 
/OMS = 18% (INCLUSO NO PREÇO) !PI = 0,00% - ISENTO Classificação Fiscal: 84.23.10,00 

1. 	Os preços são fixos e irreajustáveis. 

5. Validade da Proposta. 
60 (sessenta) dias contados da data da abertura da licitação. 

6. Transporte 
CIF - POR CONTA DA MKR 

7 Normas Técnicas 
O projeto, fabricação.e testes dos equipamentos estão de acordo com as normas de Projeto e Fabricação de 
Equipamentos similares da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprovadas pela portaria 236/94 e 
do INMETRO snh n 187/2906 e 128/2007 (PRODUTO CERTIFICADO, HOMOLOGADO E AFERIDO PELO 
INMETRO/IPEM.) 

8. Disposições Finais" 
i; 	Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de 

Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
• Declaramos que o produto ofertado é de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações 

exigidas no edital e seus anexos, 

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP - End: Marechal Mascarenhas de Moraes n°88, sala B 
CEP 16.075-370 Araçatuba - SP. Telefone - (18) 3621-2782 - Insc. Est. 177.427.143.110 - C.N.P.J 31.499.939/0001-76 
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• 

• Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital 
de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no 
edital. 

• Declaramos que conhecemos e nos submeter a todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do 
certame, bem como as disposições da Lei n°. 8666/93 e Lei n° 10.520/2002, Leis Complementares n°. 123/06 
e 127/07, que rege o presente. 

• Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, 
taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, 
carga e descarga instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto desta licitação. 
Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas 
tónicas e em Português. 

• Declaramos que, estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e NÃO somos 
optantes pelo simples nacional. 

• Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus 
para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda 
assistência técnica permanente após o periodo de garantia. 

• Declarámos que o produto - balança é isento de Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto pois é 
considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n° 260 e NOTA TÉCNICA N° 
03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. 

• Declaramos, para fins que se fizerem necessános que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 

• Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a 
administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital 

9. Caso nos seja adjudicado o Item, nos comprometemos a assinar a ata e contrato conforme segue os 
dados pessoais do contato e representante legal (PROCURADORA) da empresa que assinará o Termo de 
Contrato: 

NOME: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI DATA DE NASC. 21/03/1979 
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA 
RO: 271601.293-8 SSP/SP emissão - 14/04/2015 CPF: 277.277.558-50 
DOMICILIO: R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - ARAÇATUBA/SP 
TELEFONE/FAX: 18- 3621 2782 CEP: 16052-900 E-MAIL: licitacao2©kcrequIpamentos.com.br  

Araçatuba/SP 07 de dezembro de 2020. 
MKR COMERCIO DE Assinado de forma digital por M K 

VI EQUIPAMENTOS:-,siciz3 	900E1R4C99(:) ,1D3EEQ0U117P6AMENTOS .fi   

EIRELI:31499939000176 Dados 2020.12 08 15 52 31 -03.00' 

M.KR. Comercio de Equipamentos Elreli - EPP. 
UBIRATAN ROZENDO FIGUEIREDO 
CARGO: PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL 
RG: 38.912.639-1 CPF ng 710.036.575-91 

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli EPP — End: Marechal Mascarenhas de Moraes n°88, sala 
CEP 16.075-370 Araçatuba - SP. Telefone - (18) 3621-2782 - Insc. Est. 177.427.143.110 - C.N.P.J 31.499.939/0001-76 



08/12/2020 	E-mail de Prefeitura Municipal de Una - PROPOSTA AJUSTADA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°041/2020 - PM DE 

PREFEMJRA 
DE UNA Setor de Licitações <licitacoes@una.ba.gov.br> 

PROPOSTA AJUSTADA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020 - PM 
DE UNA/BA 
1 mensagem 

Licitação - Kcr Equipamentos <licitacao@kcrequipamentos.combr> 	 8 de dezembro de 2020 08:10 
Para: licitacoes@una.ba.gov.br  
Cc: Licitação4-Kcr Equipamentos <licitacao4@kcrequipamentos.com.br> 

SEGUE PROPOSTA CCM VALOR AJUSTADO (LIC:TANTE VENDEDCR)REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 
ND  041/2020. 

001621 

• Atenciosamente, 

Camila Souza 

Setor de Licitação 

(18) 3621-2782 

KCR 
Equipamentos 	 kcNigNenquiparimmos.comAw 

TH 118) 9621 2782 Fax (18) 3621 2782 

KCII Equipamentos 

• 
.ff-à PROPOSTA AJUSTADA 345 - PM DE UNA - BA - PP 041_2020.pdf 
r--1  465K 

haps //mail.google com/mail/u/091k=a7lfb775158,view=p1&search=all&permthid=thread-f°/03A16855079800933094418simpl. msg-P/o3A1685507 . 	1/1 



a. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

001622 
Procuradoria Jurídica 

 

ESTADO DA BAHIA 

p
Processo  n. 210/2020: Pregão Presencial n. 041/2020 
Objeto: Pregão Presencial, modalidade menor preço global por lote único, para aquisição de material 
permanente e equipamentos (balança antropométrica, balança digital infantil, balança platafonna 
portátil, antropõmetro horizontal) para serem utilizados na manutenção das atividades das Unidades 
de Saúde da Família deste município. 
Assunto: Solicitação de parecer jurídico acerca da regularidade do  processo administrativo licitatório 

1  Origem: Procuradoria Jurídica do Município. 
I Ao Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Una -- Bahia. 

PARECER 

EMENTA: 	 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. MODALIDADE 
PREGÃO. OBJETO COMUM E LEGAL, 
HABILITAÇÃO 	JURID1CA, 
ECONÔMICA E TÉCNICA. 

Cuida-se de análise conclusiva acerca do processo administrativo edital e anexos 
referentes a procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global por 
lote único, com a finalidade de aquisição de material permanente e equipamentos (balança 
antropométrica, balança digital infantil, balança plataforma portátil, antropõmetro horizontal) para 
serem utilizados na manutenção das atividades das Unidades de Saúde da Família deste município, 
conforme especificações detalhadas no Anexo I (Termo de Referência). 

Com efeito, ressalte-se que o andamento processual impulsionou-se por 
intennédio de confecção de edital e seus anexos, e análise jurídica prévia de suas respectivas minutas. 

O I. Pregoeiro publicou o edital no dia 24/11/2020 junto ao Diário Oficial do 

A sessão ocorreu em 07/12/2020, conforme prevista no preâmbulo do edital e 
publicações em veículos legais. 

Depurando-se os elementos constantes nos autos, verifica-se que a documentação 
entregue pelas empresas participantes operou regularmente, tudo isso conforme legislação vertente 
à espécie e em consonância ao edital. 

No plano da análise de qualificação ressalte-se que o I. Pregoeiro habilitou e 
classificou a proposta apresentada pela vencedor ("MKR"), inexistindo qualquer intenção motivada 
na apresentação de recurso administrativo. 

Ademais, a análise periódica de preços é da própria essência do sistema, 
porquanto as ofertas registradas serão vinculativas e a Administração deverá estar atenta aos 
parâmetros de preços de mercado. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.699-000. 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 

• 

• 
Município. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 
Outro ponto crucial reside no fato de que as obrigações dos contratos 

administrativos deverão obedecer a tônica dos apontamentos residentes no respectivo parecer 
jurídico inaugural e do próprio termo de referência, além do que o fiscal contratual deverá certificar-
se das especificações dos equipamentos, bem assim se o produto oferece a segurança que dele se 
espera mediante aprovação do INMETRO, órgão nacional regulador dos itens licitados. 

001623 
ESTADO DA BANIA 

Do exposto, não se verifica nenhuma mácula especificamente em relação à 
documentação jurídica, econômica e técnica da empresa vencedora do certame, razão porque, 
observados os apontamentos acima, opina pela adjudicação c homologação. 

Salvo melhor ju 

Una/BA, 07 

o parecer. 

embro de 2020. 

ITA 	SSUNÇÁO CAVAWANTE 
ADOR JURÍDICO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.672.605/0001-70, Una- Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)3236-2021 - Fax. (73) 3236-2186 



Una 
Ouin:a-reira 
21 de Janeiro de 2021 
8 - Ano - N° 3243 

Diário Oficial do 
MUNICIPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

ADJUDICAÇÃO 

08/12r2020 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL. FIC16FDC14EPHPERGWXMO5C) 
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 

• 

• 

Pregâo Presencial PC 000041/2020 LiCdaçâo 

DaNi 

001624 

ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO LICITA-ri:SERIO N° 000210/2020- Pregão 
Presencial N° 000041/2020 

Em face da ata de abertura e Julgamento e ao mapa de apuração das 
propostas, junto aos presentes autos. ADJUDICO  como vencedora(s) da 
presente licitação a(s) empresa(s) abaixo relactonada(s) para fornecimento de 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAtAENTOS ( BALANÇA 
ANTROPOMÉTRICA, BALANÇA DIGRIAL INFANTIL, BALANÇA PLATAFORMA 
PORTÁTIL, ANTROPÕMETRO HORLZONTAL)MPARA SEREM UTILIZADOS 
NA MANUTENCÃO DAS ATMDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMILIA DESTE MUNICIPIO., exercício de 2020 

M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 1 2 3 e 4 noslor total de 
R$ 28.780,00 (vinte e °do mil setecentos e oitenta reais)  

Valor Total do Certame. Ri 28.780,00 

Diante do exposto o Pregoeiro encaminha o presente processo licrtatório para 
HOMOLOGAÇÃO do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal 

Una 08 de dezembro de 2020. 

Caio Cézar Oliveira Santos 

Pregoeiro 

1 / 1 



Diário Oficial do 
MUNiCiPi0 Una Quinta-feira 

21 de Janeiro de 2021 
3 - Ano - Ne 3243 

001625 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

HOMOLOGAÇÃO 

1 InfaÇ 110 

Da:a 

Pregão Presencial AP 000041/2020 
08/17/2020 

 

HOMOLOGAÇÃO 

Referente ao Processo Licitatório o° 00021012020 - Predo Presencial n° 
000041/2020 

Ftmdamentação: Lei n°. 8.666/93, art 48 inc VII e art 43, inc. VI  

Homologo o resultado do presente Processo Licitatório, que declara Vencedora a 
proposta das Empresas.  M ICR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
nos lotes 1, 2, 3 e 4 no valor total de RS 28.780,00 (vinte e oito mil setecentos e 
oitenta reais) pala fornecimento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE E EQUIPAMENTOS ( BALANÇA ANTROPOMETRICA, 
BALANÇA DIGITAL INFANTIL, BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL, 
ANTROPOMETRO HORIZONTAL)MPARA SEREM UTILIZADOS NA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SALDE DA 
FAMILIA DESTE MUNICIPIO., exercido de 2020, para que produza seus 
juridicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados observados as prescrições legais pertinentes 

Una - Ba, 08 de dezembro de 2020. 

TIAGO BIRSCELNIR 

Prefeito Municipal 

1 / 1 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL. F106FDCI4EPHPERGWXMQ50 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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