
lriz
Telecôm

MATRIZ TELECOM EIRELI
cNPJ 17 409 940/0001-3í r E.12,400 387_7
Rua Bemardo Lima, n" 1257, Sala 

,A,', 
Centro

65.550-000 - São Bernardo - MA

PÍocesso:.90ü\ QoDq lroJl

Rubrica:

Fone: (98) 98256-7811 tE-mait: aunlene@shinfor,com,br

DECLARAçÃO

^D^ic^{RA!9! 
sob as penas da Lei, para o-s fins de habiritaçà: na Licitaçá: Modaridade Dispensa no

OO5I2O21 . PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SÀO BERNARDO, QUE A EMÉRESA: MATRU TÉLÉCOM
EIRELI inscrita no cNPJ n.o ctrlpJ: í7.109.9_40/0001-31 por intermédio oe rra,.pie.entanteLgar ,
Renata NunesÁraújo , portadora do cpF: 073.05r.0í3.i3 declara, para fins do o[posto nó ,oità, oa
Dispensa n" 005/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas J, rei, irããri; ;furr,
na presente data, está enquadrada como ME/Epp/coop da Lei complenentar n.o'.123/2006 e suas
posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o
direito de preferência, Declara, ainda, que a empresa está excluíáa das veoaoes constantes oo óããà1rto
4o do aí. 3o da Lei Complementar supracitada,
. 

. , . Declara, para Íins do disposto no edital, da Dispensa no 005/2021, sob as sançÕes adminiskativas
c1o1vg19^s9u as penas da rei, que esta empresa, na presente data, é beneficiáriá oá ie, õomprámerta
n." 12312006 e suas posteriores alteraçóes Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedaçoes
constantes do parágrafo 40 do art. 3" da Lei Complementar supracitada;> Declara para os devidos íns legais que conhece todas as rqras do edital, bem como todos os
requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento
convocatório;
z, . . Declara, para fins do dispsto no edital, da Dispensa no 005/202,1 , sob as sançoes admrnistrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, nâo possui proprietário, sócios ou
funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratairte ou rásponiavel
pela licitação, bem.como náo possui proprietáno ou socio quó seja cônjuge, companheiro ou úã;t .,
linha reta, colateral ou por aÍinidade, até o terceiro grau reta e côtaterát,-e por ahnidade ate o ságrrdo
grau, de agente político do órgão ou entidade conlratante ou responsável peia licitaçã0.) Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todós os documentos e
inÍorm4óes necessárias para o cumprinenlo integrar das obrigaç&s do objeto ricitado;i Que a empresa náo possui em seu quadro societário iervidor público da ativa ou empregado de
empresa pública e/ou sociedade de economia mista do órgáo celebrante;z Que não possui vinculo com Administraçao pública Municipal;z Que nâo está impedida de contratar com a Administração pública;

- Que a empresa náo utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;z__ Que as inÍormações e os documentos apresentdos permanente a empresa: MATRIZ TELECOM
EIRELI inscrita no CNPJ n.o CNPJ: '17.409.g40/0001-3í são verdaderros e autênticos. E por ser esta a
expressâo da verdade, Íirmo o presente;
i Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e
seus anexos;
r. 

. . . 
Que nãr possui registro ou inscriçâo em entidade profissional competente, para a prestaçâo de

atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação;i Que se vencedora fomecerá os produtos e executará os serviços, pelo prqo proposto nos prazos
estabelecidos; E sob as penas do art.299 do codigo penal, terá a disponibilidade, ôaso venha a vencer o
certame, dos produtos licitados para realizar a enlrega nos prazos e condições previstas no Edital;> E que concorda com todos os terrnos estabelecidos no Edital.



5 ))
MATRIZ TELECOM EIRELI
CNPJ 1 7 409.940/000'1 -31 t.E, 1 2.400.387-7
Rua Bernardo Lima, n" 1257 , Sala 'A", Centro
65.550-000 - Sâo Bernardo - MA

Rubrica:

Fone: (98) 98256-7817 lE-mait: auritene@shinfor.com. br

Atenciosamente,

São Bernardo/MA,08 de Outubro de 202í

IíATRIZ TELECOM EIRELI
CNPJ no 17.409.940/0001.3í
RENATA NUNES ARAÚJO

CPF no 073.057.0't343
ADÍtIII'IISTRADORA

triz
T€lecôm

RENATA NUNES
ARAUJO:

07305701343

Assanado digitalmente poÍ RENATA NUNES ARAUJo:
07305701343
DN: C=BR, O=lCP-Brasit, OU=Presenciat, OU=Z62ZO1 iZOOO| 41,
Ou=Secretaria da Receita Federal do Brasit - RFB, OU=RFB
e-cPF Aí, OU=(em branco), cN=RENATA l.tuNeS aReuJo:
07305701343
Razão: Eu sou o autor dêste documento
Localização: sua localização de assinaturâ aqui
oata: 202í. 1 0.08 09:08:09-03,00,
Foxit PDF Reader Versáo: 1 't .0.1



lriz
Telecom

.30u
MATRIZ TELECOM EIRELI
cNpJ 17 409 940/0001-31 l.E.12,400 387_7
Rua Bemardo Lima, n, 12S7, Sala 

,A,,, 
Centro.

65.550-000 - Sâo Bernardo - MA

Folha
Rubrica:

REf.: DISPET,ISA ELETRÔ}IEA NO OO5i2O2í

Prezados Senhores,

A EMPRESA: lilATRlz TELECOIII EIRELI inscrita no CNPJ n.o 17.409.940/0001.31 por intermédio de suarepresentante legar, a Renata Nunes Araújo, portadora do cpF: 073.057.0rus'reÀ pôi ;ei;estapÍ0p0r preços para o fomecimento bens permanentes abaixo,

oarro, !!|lSfiSorllEtsEltt#j#JIPLANTAçAo 
E ATrvAÇÃo DE REDE DE DAoos DA

Fone: (98) 98256-7817 lE-mait: auritene @shinfor.com.br

PROPOSTA INICIAL

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CpL
Prefeitura Írtunicipat de SÃO BERNARDO/MA

lmporta a prêsente proposta o varor totar de: Trinta e dois mir ê oitocentos reais

ITEM FORNECIT{ENTO MARCA UNID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

REDE DE DADOS, IIPO
EMPRESARIAL, COM ACESSO VIA
]ECNOLOGIA W.FI E CABO CAT
5, DESCRIÇÃO DE MATERIAT A
SER UTILIâ00: SWIT 24p
GIGABITE QOS SSG24OOOR

ROTEADOR WIRELESS ACTION
RG12OO 21 UND, SWIYH 8P lOOO

GIGA 2 UNID, CABO LAI\ CATS
305M, CMX 3 UND, RACK 19'6U,
FILTRO 6 TOM INCORP BIVOLT
PLUG R J45 8X8 CAT5 E 2,10
UNID, CJ DE PORCA GAIOLA, M5
,10 

UND, FITA ADESMA DUPLA
IACE, ESPIRAL CABO LAN V4 5
UNID, PARAFUSO COM BUCHA 8

MILROTIK. RB 4011

IMPLANTAÇ EAT DE

70 UNID

MATRIZ

TELECOM
UNID R$ 32.800,00 R$ 32.800,00

Valor total Rl 3

Validade da proposta - 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação

l

1

I

QUANTID,



lriz
Telêcom

MATRIZ TELECOM EIRELI
CNPJ 1 7,409.940/0001_31 L E. 1 2.400.387_7
Rua Bemardo Lima, no 1257, Sala 

,A,,. 
Centro

65.550-000 - São Bernardo - MA

erocesso: .?0;t i00 5ti/ff.I
Folha:
R u brica:

Fone: (98) 98256-7817 lE-mait: auritene@shinfor.com.br

Dados bancános:
Banco do Brasil Agencia: 2826-6 C1C:2S,639-0 MATRIZ TELECOM EtRELt

Prazo de Entrega - De acordo com o Editâr após a emissão da Nota de Empenho e ordêm de fomecimento.
condiçôes de pagamento - De acordo com o Editar , .onirr ãã o.t d, up"runtrçáo oã rãü' nr*r,
lg']{?rynt atestada, (deposito na conta da empresa no Bradesco - Agáncia 04d8 co;t;-do;;nte
21.282-2]|.

Declgro.oug a pÍoposla compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer naturezâ,
resultante do fomecimento/serviço;
Deciaro para os devidos Íins legáis que conheço todas as regras do edird, bem como todos os requisitosde habilitação e que minha proposla está em conformi-dade com as exigências do instrumento
convocatório.

São Bemardo/ltilA, 08 de Outubro de 202í

MATRIZ TELECOM EIRELI
CNPJ no 17.409.940/0001-3í
RENATA NUNES ARAÚJO

CPF no 073.057.01343
ADMINISTRADORA

RENATA NUNES
ARAUJO:

07305701343

Assinad_o_digitalmente por RENATA NUNES ARAUJO:07305701 343
DN: C=BR, O=tCP-Brasit. OU=presenciat, OU=ZAZZOtliiíOút-, -
Ou=Secretaria da Receita Federat do Brasit - nfe,õU=RÊti ._C'pf
A1 , OU=(em branco), cN=RENAre tuues nnnülo,ozàoãztiá+g
Kazão: Eu sou o autor deste documento
Localizaqão: sla localizaçâo de assinatura aqui
Daüa: 2021. I 0.08 09:09;35-03'00'
Foxit PDF Readêr Versão: 1 

.1.0.1



MATRIZ TELECOM EIRELI
cNPJ 1 7.409.940/0001-31 t.E. 12,400,387_7
Rua Bernardo Lima, n" 1257, Sala,A,,, Cenko.
65.550-000 - Sâo Bernardo - MA

Processo: &0,rr o urloou
Folh 1

Rubrica:

REf.: DISPENSA ELETRÔNrcA NO 0(}5/202,t

Prezados Senhores,

A EMPRESA: MATRIZ TELEColti EIRELI inscrita no CNPJ n.o 17.409.940/000í-31 por intermédio de suarepresentante legal, a Renata Nunes Araújo, portadora do cpF: 073.05z.orul ,em poi má,o ãestapropor preços para o fomecimento bens permanentes abaixo.

oa*ro' §§jflffiffi?1[H![rJfj§Ê;ffi|fi]flf"' ^lvAçÃo 
DE REDE DE DADos DA

Fone: (98) 98256-7817 tE-marl: auritene@shinfor.com, br

PROPOSTA NEGOCI,ADA

llma. Sra.
Pregoeira ê demais membros da CpL
Prefeitura Municipal dê SÃO BERNARDO/MA

lmpoÍta a presente proposta o varor totar de: Trinta e dois mir e sêiscentos reais

ITEM FORIiIÊCIMENTO i{ARCA UNID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

REDE DE DADOS, TIPO
EMPRESARIAL, COIU ACESSO VIA
TECNOLOGIA WI.FI E CABO CAT
5, DESCRIÇÃO DE MATERIAL A
SER UTILIZADO: SWIT 24p
GIGABITE QOS S§G24OOQR

ROTEADOR WIRELESS ACTION
RG12OO 21 UND, SWIYH 8P lOOO

GIGA 2 UNID, CABO LAN CATS
305M, CMX 3 UND, RACK 19"6U,
FILTRO 6 TOM INCORP BIVOLT
PLUG R J45 8X8 CAÍ5 E 21O
UNID, CJ DE PORCA GAIOLA, M5
1O UND, FITA ADESIVA DUPLA
FACE, ESPIRAL CABO LAN 14 5
UNID, PARAÍ:USO COM BUCHA 8

i,4ILROTIK- RB 4011

IMPLANT EA DE

70 UN

MATRZ
TELECOM

UNID R$ 32.600.00 R$ 32.600,00

Valor lotal 00R3 32.

Validade da proposta - ô0 (sessenta) dias a contar da data de apresentação

QUANTID.

1
1



MATRIZ TELECOM EIRELI
cNPJ 1 7.409,940/0001-31 t.E. 1 2.400.387-7
Rua Bernardo Lima, n" 1257, Sala,A,,, Centro.
65.550-000 - Sao Bernardo - MA

PÍocesso: 9 â.10 lsoilq

Fone: (98) 98256-7817 lE-mait: auritene@shíníor,com, br

Dados bancários:
Banco do Brasil Agencia: 2826-6 CtC:25,639_0 MATRTZ TELECOIú EIRELt

Prazo de Enhega - De acordo com o Editar após a emissâo da Nota de Empenho e ordem de fomecimento.
condiçoes de pagamento - De acordo com o Editar a contar Ji àata da apresentãía, o, ,"ü'iü*r,
devidameúe atestada, (deposito na conta da empresa no Bradesco - Agência o+óa conta únànte
21.282-2).

Declaro.que a proposta compreende todos os tnbutos, despesas ou encargos de quarquer natureza,
resultante do fomecimento/serviço;

9^*LT,,p.::Tr -o.vidos 
Íns regais que conheço todas as regras do editar, bem como todos os requisitos0e naorrllaçao e que minha proposta está em confoÍmidade com as exigências do instrumento

convocatório.

Sâo Bemardo/MA, 08 de Outubro de 202i

RENATA NUNES
ARAUJO:

07305701343

Assinado digitâlmente por RENATA NUNES ARAUJO:
07305701343
DN: C=BR, O=tCP-Brasit, OU=presenciat, OU=Z62ZO112OOO1 41.
Ou=Secretaria dâ Receita Federal do Brasil _ RFB, OU=nfã
9_9i141, ou=(em branco). cN=RENATA ruurues nnnú.rõ,
07305701343
Raáo; Eu sou o autor deste documento
Localiz^?qão: su? lo calizaçáo de assinatura aqui
Dâta: 2021.'l 0.08 09:07:1 3-03'00,
Foxit PDF ReadeÍ Versáo; 1 1 .0.1

MATRIZ TELECOM EIRELI
CNPJ no í7.409.940/0001-31
RENATA NUNES ARAÚJO

CPF no 073.057.0Í3"43
ADMII,IISTRADORA



triz
Telecom

MATRIZ TELECOM EIREL]
CNPJ 1 7.409 940/0001 _3.1 t.E, 12.400.387-7
Rua Bernardo Lima, n" 1257, Sala 

,A,,, 
Centro.

ô5.550-000 - São Bernardo - MA

lsoe r
Folha
Rub

Fone: (98) 98256-181t tE-mait: aurilene@shinfor,com, br

DEC|-ARAçÃo DE |NEX§TÊNCA DE tMpEDtTtvos

REf.: DISPEI{SA ELETRÔNEA tIO 0(}5/202í

Prezados Senhores,

^D^E-c,.!19{9s-,-lg! 
as penas da Lei, para os Íins de habiritaçâo na Licitação Modaridade Dispensa no

OO5I2O21 - PREFEITURA IIUI{ICIPAL DE SÃO BERNARDO,'QUE A EilÉRESN, UNTNZ rTiCôOU
EIRELI inscrita no cNpJ n.o í2.109.9401000í.3í por interneáio de sua representante tegal, a Renata
NunesÂraújo,portadoradocpF:073.057.013-43 DÊctARA,sobaspenasdarei,nostãrmoioo§z"
do art 32, da Lei n0 8.666/g3 que até esta data, não oconeu nenhum fato iupr*..i*t qr. ,.irlrpãoitir.
de sua habilitaçâr na licitaçâo em epígrafe.

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CpL
Prefeitura Municipat de SÃO BERNARDO/MA

São Bernardo/MA, 08 de Outubro de 202í

MATRIZ TELECOM EIRELI
CNPJ no 17.409.940/0001.31
RENATA NUNES ARAÚJO

CPF no 073.057.0í343
ADMINISTRADORA

RENATA NUNES
ARAUJO:

07305701343

Assinado digitalmente por RENATA NUNES ARAUJO:07305701343
DN: C=B R, O= tcP-Brasit, Ou=presenciat, OU =26220 1 i 2OOO;1 4.t-, 

-
Ou=Sêcíetaria dâ Receita Federal do Brasil - RFB, OU=npd e_Cpf
A'1, OU=(em branco), CN=RENATA ttUleS nnqülô,
07305701343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Dara: 2021.10.08 09:08:52-03'00,
Foxit PDF Reader Versão: ,1 

1_0.,1



lriz
Ielecom

MATRIZ TELECOM E]RELI
cNpJ 1 7 409,940/0001-31 L E. 12.400.387_7
Rua Bernardo Lima, n" 12S7, Sala 

,A,,, 
Centro.

65.550-000 - Sao Bernardo - MA

:m:sso'ioêlE?rsIb'r
r . . r___rz.rE__r(uDnc?: 0r_T-_-

Fone: (98) 98256-7817 tE-mait: auritene@shinfor.com, br

DECtáRAçÃo DE TNEXETÊNCA DE tMpEDtTtVOS

REf.: DISPENSA ELETRÔNrcA NO ()()5/202.I

Prêzados Senhores,

^D^E-C^[S[9S-,-9.! 
as penas d3_Lgi, qla oJ Íins de habiritaçár na Licitação Modaridade Dispensa no

OO5I2O21 . PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SÃO BERNARDO,'QUE A EMÉRESA: MIiNZ rÉiÊôOM
EIRELI inscrita no cNPJ n.o í7.409.940/000í-31 por interméáio de sua representante tegal, a Renata
Nunes Araújo , portadora do cpF: 073.057.0í3-43 DECLARA, sob as penas da Lei, nos t,iÃoi oo s z,
do art 32, da Ler no 8,666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum Íato superveniente que seja impàoitivo
de sua habilitação na licitaçâo em epigrafe.

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CpL
Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO/MA

Sâo Bemardo/MA, 08 de Outubro de 202í

I'ATRIZ TELECOM EIRELI
CNPJ no í7.409.940/000í.3í
RENATA NUNES ARAÚJO

CPF no 073.057.0í343
ADMIIIISTRADORA

RENATA NUNES
ARAUJO:

07305701343

Assinado digitalmente por RENATA NUNES ARAUJ0:07305701343
DN : C=B R, O= ICP-BÍasil, OU =presenciat, OU =26220 1 1 ZOOO1. 4 1-, 

-
Ou=Sêcretariâ da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RfB e-C'pF
41, OU=(em bÍanco), CN=RENAfe NUr,reS nnnülô,
0730570't 343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizâção: sua localizaçào de assjnatura aqui
Data: 2021.10.08 09:08:52-03'OO'
Êoxit PDF Reader Versão; 11.0.1



triz
Íêlacom

MATRIZ TELECOM E]RELI
cNpJ 1 7,409.940/0001-31 t,E. 1 2.400,387_7
Rua Bemardo Lima, n,'12S7, Sala,A,. Centro.
65.550-000 - Sao Bernardo - MA

rrocesso: SOU oO 5l{f &0)l

Rubrlea:

REf.: DISPEiISA ELETRÔNrcA ilO (}O5/202,I

Prezados Senhores,

A EMPRESA: illATRlZ TELECO[í EIRELI inscrita no CNPJ n." 17.409.940/000í-3i por intermédio de sua
representante legal, a Renata l{unes Araújo, portadora do cpF: 073.057.0,t3.43 vem po, àrô-J.rt,
propor preços para o fomecinento bens permanentes abaixo.

oaLrro, !;oN{Sffi?18[!lPHjHJIlk|[lâf, , *rvAçÂo DE REoE DE DADos DA

Fone: (98) 98256-7817 tE-mait: auritene @shinfor.com.br

PROPOSTA NEGOCIADA

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CpL
Prefuitura Municipal de SÃO BERilARDO/MA

lmporta a presente proposta o valor total de: Trinta e dois mil e seiscentos reais

ITEM FORNECI[IENTO [IARCA UNID QUANTID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

REDE DE DADOS, TIPO
EMPRESARIAL, COM ACESSO VIA
TECNOLOGIA WI-FI E CABO CAT
5, DESCRTÇÃO DE MATER|AI A
SER UTILIZADO: SWT 24P
GIGABITE QOS SSG24OOOR

ROTEADOR WIRELESS ACTION
RG12OO 21 UND, SWIYH 8P IOOO

GIGA 2 UNID, CABO LAI\ CATS
305M, CMX 3 UND, RACK 19"6U,
FILTRO 6 TOM INCORP EIVOIT
PLUG R J45 8X8 CATS E 210
UNID, CJ DE PORCA GAIOLA, M5
1O UND, FITA ADESIVA DUPLA
FACE, ESPIRAT CABO LAN I/4 5
UNIO, PARAFUSO COM BUCHA 8

MILROTIK. RB 4011

IMPLANTAÇ E ATIV DE

70 UNID

MATRIZ

TELECOM R$ 32.600,00 R$ 32.600,00

Velorlotal RS 32

Validade da proposta - 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentaçáo

1

1^,1

I

1



triz
Têlecom

MATRIZ TELECOM EIRELI
cNpJ 1i.409.940/0001-31 t.E,12.400.387_7
Rua Bernardo Lima, n" 1257, Sala,A,,, Centro,
65,550-000 - Sâo Bernardo - MA

,íocesso: prl,ll o0 6q ,lo+t
=olh
luhrica

Fone: (98) 98256-7817 lE-mart: aurilene@shinfor.com,br

Dados bancários:
Banco do Brasil Agencia; 2826-6 C\C:2S.639-0 MATRIZ TELECOM EtRELt

Przo de Entrega - De acordo com o Edital após a emissão da Nota de Empenho e ordem de fomecimento.
condições de pagamento - De acordo com o Editar a contar da data da apresentaçao o. ,àü nr.rr,
devidamente atestada, (deposito na conta da empresa no Bradesco - Agência oaóa conta corrente
21.282-2).

Declaro que a proposta compreende todos os tributos, despesas ou êncargos de qualquer natureza,
resultante do fomecimento/servrço:
Declaro para os devidos Íins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos
de habilitação e que minha proposta está em conformrdade com as exigências do instrumento
convocatório.

São Bemardo/MA, 08 de Outubro de 2021

MATRIZ TELECOM EIRELI
CNPJ no'l 7.409.940/000í.3í
RENATA NUNES ARAÚJO

CPF n" 073.057.0í3"43
ADMINISTRADORA

RENATA NUNES
ARAUJO:

07305701343

Assinado digitalmente por RENATA NUNES ARAUJO:
07305701343
DN: C=BR, O=lCP-Brasit, OU=presenciat, OU=Z6ZZO1 12OOO1 41,
Ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A l, OU=(em branco), CN=RENATA NUNES ARAUJO:
0730570í343
Raáo: Eu sou o autor deste documento
Locâlização: sua localizaçáo de assinatura aqui
Data: 2021.1 0.08 09:07:1 3-03'OO'
Foxit PDF Reader Versão; 1 1 .0.1



triz
Telecom

MATRIZ TELECOM EIRELI
cNpJ 17.409.940/0001 -3.1 t.E, 12.400.387-7
Rua Bernardo Lima, n" 1257, Sala,A,,, Centro
ô5,550-000 - Sao Bernardo - MA

&0u

Ru

Fone: (98) 98256-7817 tE-mail: auriten e@shinfor.com.br

DECLARAÇÃO

P^E-c^99!9!'-90! as pe11 da Lei, para o-s fins de habilitaçâo na Licitação Modatidade Dispensa no
005t2021 - PREFE|TURA MulltctpAl bE sÀo BERNARDO,'QUE I rmÉnesÀiúÃiàzJeucom
EIRELI inscrita no cNpJ n.o cNpJ: í1._4q9.9_4-0/-000!-3í por intermédio d. ,r; àp;;;;;trnte regar, aRenah unes_Arzújo , portadora do cpF: 073.057.0i3.i3 decrara, prra nn, ào ji'.f io eoital, oa
Dispensa no 005/2021, sob as sançoes administrativas cabíveis e sob às penas da l.i,'qr.ãsiá.rpora
na presente data, está enquadrada como ME/Epp/cOop da Lei complementar n..'tzsJiôgo. ru*

. - posteriores alteraçoes, cujos ternns declaro conhecer na íntegra. estando apta, portanto, a exercer ov direito de preÍeÍência. Declara, ainda, que a empresa está excluiüa áa"r.orç*r ioirtà.iãr oi paragrafo
40 do art. 30 da Lei Complementar supracitada,
>. . . Declara, para fins do disposto no edital, da Dispensa n" 005/2021, sob as sançÕes administrativas
ca-br.v-e]s 

9 s9b as penas da rei, que esta_ empÍesa, na presente data, é ú;Íicúria dãlã ôor[nr.rt*
n " 123/2006 e suas postenores alteraçoes. Declara, ainda, que a empresa está excluida das vedaçoes
constantes do parágrafo 4o do art, 30 da Lei Complementar supracilada;> Declara para os devidos Íins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os
requisitos de habilitaçao e que a proposta está em conformidade coá as exigcnclas desiã initrumento
convocatório;

Declara, para fins do disposto no edital, da Dispensa no 005/2021, sob as sançoes administrativas
cabíveis e sob as penas da rei, que esta empresa, na presente data, nâo po"ri pnip,iãtá,iô, sócios ou
funcionários que sejam servidores ou agentes políticos'do órgâo ou entioaoecõntr;iáii. à, iáüo*ar.l
pela licitação, bem como nâo_ possui proprietário ou sócio quõ seja cônjuge, *rprnnóiro o, pãLnte em
linha reta, colateral ou por aÍinidade, até o rerceiro grau reta e côtaterát, e por annioade, àúãsegunoo
grau, de agente poritico do órgão ou entidade contraiante ou responsávei peia ricitaçãà- 

-' -

) Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todós os documentos e
. . inform4oes necessárias para o cumprimento integrar das obrigações do objeto ricitado;v > Que a empresa não possui em seu quadro societário iervidor públco da ativa'ou empregado de

empresa pública e/ou sociedade de economia mista do órgâo celebrante;z Que não possui vinculo com Administraçao públióa Municipal;z lue náo está impedida de contratar com a Administraçáo Êública;z Que a empresa nâo utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;,__ Que as informaçÔes e os documentos apresenlados permanente a empresa: MATRIZ TELECOM
EIRELI inscrita no CNPJ n.o CNPJ: 17.409.940/0001-31 sao verdadeiros e aúêntico.. É [r ser esta a
expressfo da verdade, firmo o presente;
! Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e
seus anexos;
i. .. .Que nâo possui regislro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de
atividade-pertinente e compatível com objeto desta licitação;i Que se vencedora íomecerá os produlos e execútará os serviços, pelo preço proposto nos prazos
estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disfonibilidaà., ôrio ,.,,nà , rrn.., o
certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;) E que concorda com todos os terrnos estabelecidos no Edital,



lriz
Telecom

MATRIZ TELECOM EIRELI
cNPJ 17 409.940/0001-31 t E.12 400 387_7
Rua Bemardo Lima, n" 1257, Sala 'A", Centro.
65,550-000 - São Bernardo - MA

Procêsso: &Po.l oo 5{l &, 0 }l

Fone: (98) 98256-7817 / E-mait: auritene@shinfor.com.br

Atenciosamente,

São Bernardo/MA,08 de Outubro de 202í

MATRIZ TELECOlJl EIRELI
CNPJ no í7.409.94010001-31

RENATA NUNES ARAÚJO
CPF no 073.057.0í3"43

ADMINISTRADORA

RENATA NUNES
ARAUJO:

07305701343

Assinado digitatmente por RENATA NUNES ARAUJO:
07305701343
DN: C=BR, O=lCP-Brasil, OU=presenciat, Ot)=2622O1 12OOO1 4,t,
Ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-cpF A.t, ou=(em branco), cN=RENATA NUNré aReu.to:
0730570r343
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localizaÉo de assinatura aqui
Data: 2021. 1 0.08 09:08:0+03'00'
Foxil PDF Readêr Versão: 1í.0.1
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

0 Quadro de sócios e Administradores(QsA) conslante da base de dados do cadastro Nacional da pessoa JuÍídica (cNpJ) é o seguinle:

CNPJ:

OME EMPRESARIAI-:

CAPITAT SOCIAL:

l{ome/Nomê Empresalial:

Qualiícação:

1 7.409.940/0001-31

MATRIZ TELECOM EIRELÍ

R§100.000,00 (Cem mil reais)

RENATA NUNES ARAUJO

6$Titulâr Pessoa Física Residenle ou Domiciliado no
Brasil

vFara inÍormações relalivas à perticipação no QsA, acessar o e.cAc com cerliÍcado digitalou comparecet a uma unidade da RFB
fm i& r d. O5/tt|llolt às 1a:5r rdnd e 1ok de Shdl a)

I
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REPUBLICA FEDERATIVA
DO BRÂSI I-

sEcRE: rARtA DE DtSTRtBUtÇÃo oo
J U DlC,,{ RIO DA COMA RCA D E
BERNIIRDo, ESTADo oo MARANHÃo.

TERMO
sÃo

ll
ESTÁDO DO MÁRANHÃO

PODER JTiDICI.,|RIO Rubrrica:

C[, Í.1't-lDA()

usANDo da íacurdade que me coníere a Lei, cERT|Frco, a requerimento de
pessoa interessada. que. dando busr;a nos arquivos dos feitos referentes às
Varas Fâlência ou Concordata, RecuperaÇão Judicial ou Extrajudicial, a
partir do dia 27 (vinte e sete) do mÉ,:, de setembro do ano de dois mil e onze
(2011) ate o dia 27 de setembro do an I de dors 611 e vinte e um(2021), constatei
NÃO EXTSTTR drstribuição de AçÕES E/ou ExEcuÇÕEs, contra a firma MATRTZ

TELECOM EIRELI - ME, CNPJ n 1t.4O9 rt4ol000.1. 31, aberta em 11/01/20j3, com sede na

Rua Bernardo Lima, no 1257, sara A, r:enrro, nesta cidade de são Bernardo/MA.
cERTlFlco, íinarmente. que esta se:rêtaria ce Distribuiçáo é a única exisrente
no Termo Judiciário de são Bernardo. Estado do Maranhão. o referido é
verdade e dou fé. Dade e passa(i 1 a pr,-.sente certidão na Secretaria de
DistribuiÇâo a mêu cargo no Fórum Bernar(!o pio correia Lima,,, nesta cidade
dê são Bernardo, Estado do Maranr';lc. Eu. Vardênio Rodrigues sirva, Auxiriar
Judiciário, mar. 122028. consurtei r: digitei E eu, Mayara Fernanda sa[es
Pa lh ano, mat. 183582, Secretária udicial, subscrevo e assino. São
Bernardo/MA, 27 de setembro de d e viÍrte e um(2021). Dou fe

J

Meyara Fe lles Palhano
>Fc
/aa

t-e 'ra Judi,iial
rstribuiÇ:io

Álo rudtciC

\\"fl
--t
;'/!

Llrl\linitt:irirr
usTA ( ÍtRTtD.i() .tBR.\\c E So\t[, \ t 1. ..\s \ LR.\s :.o\r t,\s Do TER]Ío .Il.Dt(.t.i Rto DL sÀo
Bf R\ 'rRDO/tl,\. \úmero ds (;ui, 2 t.0í'.ti01.001.{tí,-.. i.t9-{

Sedo: F ó r u m ,. B o r r . r al o pio:orrets Ll m. -,
Ruâ Oom Podro tt,./n'. ptrn.tto. CEp: 6S.S50,OOO, Fonei (O 9Et317f -1222

I



. ]t{ATRIz TEtEcor4 EIRELI
Rua Bernardo Lima, no 1257, Sala ,A, - Centro - CEp 65.5S0-O0O

NIRE: 216.0010880-2
São Bernardo - MA

CNPJ/MF 17.409.940/0OO1-31 Insc Estaduat r2.400.387 -7

Processo: )tBALA NCO PATR I tTtO N IA L E N CE RRADO E t l g t. t 2. 20 20 F
Ru

46.852,20

4.254,1O

23.O78,50

65.260,oo
143,444 80

20.353,40

7.423,a7

TOO.OOO,OO

27.66 59
t43,444 80

s
CPF:609.432.833-70
cRc-MA 014633/O-7

Contador

ATIVO
CIRCULANÍE

Banco do Bradesco

CLIÊNTES

Duplicatas a Receber

ESTOQUES

Mercadorias para Revenda .. ....

NÃo çIRqULANÍE
IMOBILIZADO

Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais
Móveis, Utensílios e Instâlações Comerciais ......

TOTAL

PÂSSIVO
CIRCULANIE

Fornecedores Diversôs
Contas de Consumo ...

Exigibilidades
SIMPLES a Recolher ......
INSS a Recolher ...........
FGTS a Recolher ...........

PAúRIII'ONIO LTQUIDO
CAPTTAL SOCIAL
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no país

RESERVAS E LUCROS
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição Assemblei

São Bernardo - MA, 31 de Dezembro de 2020

Renat, Nunes Araúlo
CPF: 073.057.013-43

Titulãr

7 .440,1O
22.047,10
17.365,00

8.254,10

23.078,50

35.460,00
29.800,00

17.418,70
678,10

2.257,20

1.058,06
198,55
167 ,20

100.000,00

2r.667 ,59

DISPONIBlLIDADES
Numerários em Espécie.........

Obrigações Trabalhistas ...............



Rua Bernardo r,ruffiffiffffi _ cEp 6s.sso-000
NrRE: 216.0010880-2 cNpr/M,?i'.rtí1".1íi;Ji1r, rnsc Estaduar 12.4

0

t ubric?:

00.387-7

VENDÂS DE MEPRODUÍO RCADORIÂS E SERVIe as e ercado as

(-) Deduções de Tributos .........
( = ) RECETTA

84.230,00
104.730,00

1 1.084 91
L77.875,O9

53.064,90
43.986,60

80.823,59

( ) CUSTO MERCAD ./sERV ./PRODUTOS VENDIDOS
Custo das Mercadorias Vendidas .
Custo das Serviços prestados ..
( ) LUCRO BRUTO

(- DESPESAS OPE RACIONAIS
ADMINISTRATIVAS

Pró-Lôbores ....
Salários / Ordenados e ou Diárias

12.540,00
25.080,00

3.385,80
2.006,40
7.O44,O0
5.856,00

Previdencia Sociâl ..

consumo - Agua / Luz / Íelefone / Internet
stivel,/manutenção
Despesas Operacionais .

2.086 30(= ÍADO OPERÂCIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCE 22.825,09
(+ ,/-) RESULTADO FI NÁNCEIRO

(-) Despesas Financeiras.

(= RESULTADO rÍcUIDO OO EXERCICIO

1.157,50

21.667,s9
São Bernardo - MA, 31 de Dezembro de 2020.

)

INSS .
FGTS,
Contas
Combu
Outras

) RESUL

)

--7

Renata Nunes Araújo
CPF: 073.0S7.013-43

Titular

de sou
CPF: 609.432.933-70
cRc-MA 014633/O-7

Contador

i



Rua Bernardo

NIRE: 216.O0tOB8O-2

VENDAS DE PRO DUTOS Ir{€RcA
n as

.,ruffiffi 
- cEp6s.sso_ooo

São Bernardo - MÁ
CNPJ/MF tZ.eOS.gaOlOOOi-:I. rnsc Estàduat t2.4OO.3Bt-7

5 .)l
F

luDORTAS ESE oss .......... 4
Prestação de
(-) Deduções

Serviços
de Tribu tos

84.230,00
104.730,00(=) RECErTA.,.,...... 11.084 or

177,875,09
( ) CUSTO MERCAD ./sERV PRODUT OS VENDIDOSCusto das Mercadorras Vendidôs .
Custo das Serviços Prestados

rnet ....,..

53.064,9Q
43.986,60

8O.a23,59

12.540,00
25.080,00
3.385,80
2.006,40
7.O44,0o
s.856,00

( )

( -) DESPESÂs oPERACI ONATS
ADMIN ISTRAT IVAS

Sôlári
INSS
FGÍ5

Pró -Labores

os / Ordenados e ou Diáriâs
- Prêvidencia Social

Contas consumo _ Á ua/Luz/Telefone/tnteg
Combustiveyman utenção.
Outras Despesas Operacionais

( RESULTADO OPERAGIO'{ ALANTES DO RESULTADO FINANCI 2 ,09
2.086,30

( ) RESULTAoo FtNANCEIRO
(-) Oêspesas Finãnceiràs

( =) RESULTADO oo EXERCICIO

1.157,50

21,667.59
Sâo Bernardo - MA, 31 de Dezembro de 2O2O

Ren.ta Nuncs Araüo
CPF: 0 73. OS7. O l3 _4:l

Títular

E.tista de
CPF;609.432.833_70
cRc-MA 014633/O-7

Contador
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u
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Cá.Í,x,
Ceúifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrlção: 7"t.4os.s4olooot-3l
Razão Socials Dos sANros cosrA
Endereço: RUA Do Fro 284 / sANTA cRUz / sANTA rNEs / uA / 6s3oo_000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devldos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

validader29/09 /2021 a 2A/tO/2O2L

Certifi cação I{úmero: 202|O929O229L898571260

Informação obtida em 05/tO/2021 14:59:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificação de autenticidade no site dawww.caixa.gov.br

Lei esta
Caixa:

http6://consulta-crÍ.cájxâ.govbr/co6ultacÍf,/pagê6/consulteÊmpregadorjsÍ
111

:l
Ê-o
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

n

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROF]SSIONAL

9 CONSELHO REGTONAL DE CONTABTLTDADE DO ESTADO DO
l1ll4fiHÃo certiÍica-que o(a) profissionat id;;tú;;;;(") no presenre documentoencontra-se em situaçáo regular.

A presente CERTIDÁO não quita nem invarida quaisquer débitos ou ínÍrações queposteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA iontra o referido regisiro.

A falsificação dêste documento constitui-se em crime previsto no código penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva açáo penal.

IDENTIFICA O DO REGISTRO
NOME..........
REGISTRO..
CATEGORIA
cPF..............

ELVIS BATISTA DE SOUSA
MA-014633/O-7
CONTADOR

609.432.833-70

í
at

I

Emissão: MARANHÃO, 21t}gt2o21 as 00:16:07.
Válido até: 27112t2O21.
Código de Controle: í 1 70.9850.7514.0850.

Para vêriÍicar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.
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MUNICíPIO DE SÂO BERNARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA(]ÂÔ

DEpARTAMENTo DE srsrEMA DE rRreuros ianRetÀóncAo
C NpJ: 0ô.12S.309/0OO í _88

ü

i^o aEfiNARDo

T

Ruhrica

2310912021 1418.13
usuÁRto:ATENDENTE23

.-ERTlFlco, a pedido da pessoa interessada, que a empresa MATRIZ TELE69M ETRELTdevidamente rnscrito sob o cNpJ í7.409.940/ob0i-rt, sitráoa a núÀ denlriRDo LIMA, 12s7SALA A cENTRo, encrntra-se quites com os tributos municipais. o Requerente pretende com esta,fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado iara outrosiini. 
--

A RefeÍída Certidáo terá validade alé 22t11t2021.

Ressalvado à Prefeitura o direito a cobrar e inscrever quaisquer clívidas de responsabilidade dosujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuraàas, em conrormidããe ào, art. 362 da LeiComplementar n" 01, de 20 de dezembro de 2004.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND NO 358/2021
AUTENTtcAÇÃo:36D75342906toD9B7EgABED244DD2F2B

SAO BERNARD O-MA, 23IO1I 2021
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE OíVIOA ATIVA
No Certidão: 068O26t21 Data da 2210912021 16:18:'íB

lnscriçãoEstaduat: 124003877 CpF/CNpJ:1740994000013í

Razão Social: MATRTZ TELECOM EtRELt

Endereço: RUA BERNARDO L|MA, 12S7 SALA A CEp: 65550000 - CENTRO

_elefone: (98)3483i31S Município: SAO BERNARDO UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231, de29t12t1962, substanciado pelos artigos 240 a
242daleino7.799,de'rgtl2t2oo2,bemcomoprescreveoartigo205darei nos.lrz,de2sde
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Data lmpressãoi 22t\gt2\21 16: tB:18

4,
§.e"1

Validade da CeÉidão: 120 (cento e vinte) dias: ZOIO1I2O2Z.

A autenticidade desta certidão deverá ser mnfirmada no endereço:
http://portal seÍaz.ma.gov.br/, clicando no item "certidÕes" e em seguida em "validaÇão de certidão Negativade Dívida Ativa".

\-/ CERTIDÃO EMITIOA GRATUITAMENTE.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉEITO
N' Certidão: 214866t21 Data da 2210912021 í6:18:00

lnscriçãoEstaduat: 124OO3BT7 CpF/CNPJ:.17409940000í3í
Razão Sociat: MATRTZ TELECOM EtRELt

Endereço: RUA BERNARDO LtMA, 12S7 SALA A CEp: 65550000 _ CENTRO

._'elefone: (98)34831315 Município: SAO BERNARDO UF: MA

certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1gt12l2oo2e disposto no artigo 205 da lei
no 5'172, de 25 de outubro de 1966 (código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado' Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: j2O (cênto e vtnte) dias: 2OlO1t2O22.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no enctereço:
hftP://Portal'sefaz.ma'gov br/, clicando no item "certidões'e em ieguida em "validação de certidão Negativa

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Ímpressão : ZZlOglZO2l 16:1g:00

â,\.i r\eá
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Processot
Folha
,?uhrica:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

),1

DEI
17.i109.940/0m1i1
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃo E DE STTUAÇÁO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

1'l101t20't3

61.10€{3 - Serviços de comunicação rnultimídia - SCM

E OA ATIVIOAOE

NOi,iE EMPRESARIÂL

MAÍRIZ ÍELECOM EIRELI

oo ESTÁBÉLEOM€NTO (NOME OE
MATRIZ TELEC oir

ME

E OESCRI DAS ÀÍIVlDADES sÊ
47.51-24í - Comercio vârêjista espêcializado de êquipâmeitos e suprimentos de informática+..rr-z..rz - Kêcârge oe cânuchos para equipamêhtos dê ihÍormática

,a].ll-1f9 - !:=fi: varêjistã qspeciatizadà de equipamêntos dê rêt€ío.!ia e comunicaçâo4í.59.)-oJ - comerc,o varejista dê artigos de cáma, mesa e bahho47.61{{3 - Comércio vareiistâ dê ârtiõoô de pâpêlariâ
4-7.8í-4-00 - Comércio vãrEistã de âdiaos do vestuário e ace.,sório6
47,82-2.01 - Comércio vareiista de câlcdos
47.82-242 - comércio varEista de artiôos de viagem
/l7.89-047 - Comércio varejistá de equipamênteB-pára escritório
80.20{).{)í - Atividades de rnonitoaamelto de sistemâs dê sêgurançá elet ôhico82.í9§{1 - Fotocópias
B5-99q)3 . Tteinamento êm info.mática
95.11-8{0 - Rêparaçao ê mahulençáo de computâdores e de equipâmêntos periÍéÍicos

E DICA
23(L5 - Emprêsa lndividual de Rêsponsabiladade Limitada (de Natu rezâ Empresári

LOGRÀOOI]RO

R BERNARDO LIMÀ SÂLÂ Â1257

65.550400
ÊA]RRO/DISTRIÍO

CENTRO
M

SAO BERNARDO MA

ENOEREÇO E co
AURILENE@SHINFOR.COM.BR

IELEFONE
(98) 8256-7817

ENTE FEOERÀITVO RES L (EFR)

st

AÍtVA

st ESPEOÁL

11n1nu3

ESPEdÁ!

Aprovado pela lnstrução Normâtiva RFB n. I .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/í 0/2021 às i4:Sí:S4 (data e hora de BrasÍliã). Páginâ: 't /1

1t1
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MINISTÉRO DA FAZENDA
Secretariâ da Receita Federâl do Brasil
Procuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional

Ru

CERTIDÂO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRTBUTOS FEDERAIS E À OíVIOA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATRIZ TELECOM EtRELt
CNPJ: í7.409.940/000í-3í

Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
:".Y:i::Pllld"d" d-o sujeito passivo acima idenliÍcado que vierem a ser apuradas, é certificado quenao constam pendências em seu nome. relativas a crédÍtos tributários admrnistrados pela s"o"tJri"da Receita Federar do Brasir (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da uniao 

,.oÃul-runiã 
aProcuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidáo é várida para o estaberecjmento matriz e suas Íiriais e, no caso de ente fedêrativo, paratodos os órgáos e fundos púbricos da administraÇáo direta a ere vincurados. Retere-se à 
"itu"Êã 

àosujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e àbrange^inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas'e' a ,d' do parágraÍo único do art. 11 da Lei;o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A acêitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua âutentacidade na lnternet, nosendereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http:/,vww.pgrÍn.gov.bÊ.

certidáo emitida gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN no r.zs1, de2r1olzo14
Emitida às 11:37:03 do dia 23l\gt2\2i <hora e data de Biasília>.
Válida até 22t03t2022.
Código de controle da certidão: 72EO,9C9E.D3i B.E7CE
Qualquer rasura ou emenda invâlidará este documento.
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COI{TRÂTO SOCIAL DE TRAT{SFORMÂçÀO OE EMPRE§ÁRIO EIII EI'PRES
RESPOI{SABILIDAOE LIMITA EIRELI

{ub

A INOIVIDUAL DE
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MATRIZ TEL LI

toreÍonia e comunicação; 47.5í5/03 comércio vatgisra de adigos do cama, mssa e banho; 47,61-0fr3 Conercio vdrcjist' de aíro.n,s da papelada; 47.81-4/oo comércio varcÍsta de adiros do vestuáioa acessóabs; 47.A2-ZrOl Canàrcb varcjisfa de celÇados; 47.L2_Z/OZ Comércio varejista cte adigos bviagem; 47 89'o/o7 comércio varcjists de equipamanlos para escfttôrio; 80.20-on1 ividadss demonitoramento de sisemas de segurança etetônico: Wg_g/01 Fotocópias; gl.gg&ng Tninamentoem infomàtica: 95.11-B/OO Repamção e manutençáo de computaúres e de eq ipamentospedÍéicos-

.LAUSULA 5' ' Fica rransfoÍmada e§ra empresa individuar em EM'RESA TNDT,TDUAL OERESpoNSAAtUoAoE LtMtTAoA _ EtRELl, sob denominação de MATRtz TELECO', EtRELt. comsutsÍogâÉo de toúos os direilos e obrigaçôes pêrtinentes, 6ediada á Rua B€mardo Lima, rlo i2S7,§ata ?", Baino cent o. nâ cidad€ de são BernaÍdo - MA, cEp; 65.550_000 podêndo, e qualqueftêmpo' a cfitério de seu titursr, abrir ou fechar Íiliais em quarqusr partê do t'nirório Nacionar. íÁlr.997,ll. Lei no 10.40ü2002).

cL^usuLA 6' - o câpitar sociar de 100.000,00 (com mir reâis). lolarmente integÍarizâdos, êm moedacoÍÍente do pais, passaÍ a constiluir o cãpitat da ElRELl.

ATO COiISTlrUTryO OA EMPRE§A IITIDIVIDUAL DE RESPOT{SABILIDADE LIII1TÀOA
ÍI4ATRIZ TELECOM EIRELI

PREÂIUBULO ' psro presente instÍumento paÍticurar de Ato consritutivo de t-ansb.maÉo deempÍesário pera EtRELt, a SÍa. RENATA NUNES ARAUJO, brasileira, solteiÍa, emprêsária, nascidaem 1AOA1997 
' natrrar de são gêmardo - MA, portâdor. da cédura dê identidâdê no 049615672013-0sEsPDGpc[\,'A' CpF no 073.057.013{3. íesidênte e domiciliada á Rua sabia, s/n. B€irro primavêrá,

na cidads de são Bemardo - MÂ, cEp: 65 550-@0, cuio aro constihrtivo se enconrra rêgrgtrada naJUCEMA só o N.RE no 2í10í9o959f inscÍita no cNpJ no '17.409.940/0oot-31, oÍa ãrtêra paÍatÍensÍormar seu registío de eÍnpÍesário indiüdual, passando a constituir a modalidadô de EMPRESAINOIVIDUAL DE RESPONSABILIDAOE LIMITADA - EIRELI, O qUâI ÍêgEÍá, dOÍAVANIE, PEIO PT*ENIêAto constitJtivo, fazendo uso do que peÍmite o parágrafo único da Ad. 1033, o Art. 9go,e, s s§, ffil'054' dâ Lei no í0 40612002. da rN no 35/20í7-DRE, e do disposto no Art. 20 da Lei 14112011,resolvêl
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8Ão ruÍs, 1rl0./2019
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MATRIZ TELECOI, EIRELI

rarefonia e comunbaçfu; 47'5í5/03 Comércio varejisra de adigos do cama, mesa e bfiho; 47,61-oni comércio vareiist' de adigos (te pa,,.raria; 47.e1-4/ao conércio vareltsta de adigtos b vestu,,ioe acessóabs; 47.02-Z/O1 Cornôrcio vareiisla de calçados: 47.g2-2/02 Comércio varciisla dê artigos deviagem; 47.89-0fi7 Comércio vf,,rJjista da aquipamentos parâ escritüio: AA.ZO_MI Atiyidaús demoniloramento d€ estárnas de seguran ça etetrônico: t|.lg_gnl Fotocópias: 85.99_6/09 Treinamento
"ir,!|X."*'' 95'11'aao Reparação e manuletryão de computat,,res ê de equipamentos

.LAUSULA 5' ' Fica transformada esra empre§a individuar em EM'RESA rNDrvrDuAL OERESPONSAAILIOAOE LIMITADA - EIRELI, SOb dENOM,NAçâO dE MATRIZ TELECO'í EIRELI, COMsutsíogâçâo de to.,os os diÍeitos e obrigaçôes pertinentes, sadiada
Sata ?', Baino cenrro, na cidade de são BeÍnaÍdo-MA, cEp:J#"#:il:f:ilT].
têmpo' a cÍitêrio de seu riturar. ebÍií ou íechâr ririais êm querquer paíte cro teÍritório Nacionâ r. (Att.gg7,, Lei no 10.40620o2).

cL USULA O' - o caritâr sociar de í00.000'oo (cem mir íeÊis). rotarmêntê int.gíarizados, em moedacoÍrente do pais, passaÍ â constituir o cadtat da E,RELl.

ATO GOI'ISTITUTIVO DA EMPRE§A INDVIDUAL DE RESPOI{SABILIDADE U ITÂDA

coITtTRATO SOCTAL DE TRANSFORMAçÂO DE EMpResÁnro eu
RESPOXSABILIDADE LII{ITA EIRELI

MATRIZ ÍELECOM EIRELI

;lu

EUPRE§A I'TDIVIOUAL DE

Página 2 de 4
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PREÂ*IBULO ' p6ro pÍesênte instrumento paÍtícurar de Aro constiturivo de hansfóÍm,çào deempresáÍio para ETRELT' a sra' RENATA NUNES ARAuJo, bÍâsireira, sorteira. empÍesária, nascideem,u0u1w7 
' nâttÍâr de são B€maÍdo - MA. portadora da cédurâ de idenüdade no B196í5672013-0SESPDG'.IMA' CpF no 073.057.013-43. íesidente e domicüieda à Rua sabia, sy'n, BaiÍro primevera,

na cidade de são Bemardo'MA. cEp: 65.550-000, cuio ato coírsti*ivo s6 êncontra r.grstrada naJUCEMA sob o N,RE no 2íí0Í90959í. irxscíita no cNpJ no í 7.409.9«y000Í -31, orá artere paretransíoÍmaÍ §€u ,egisrro de eínpÍesário indiüduar, passendo a coírsrituiÍ a modsridade & EMPRESAINDIVIDUAL OE RESPONSABTLTDAOE LIM|TAOA _ EtRELt, o quãt rêgeÍá, doravante, peto presêntâAto Constitrtivo, tazsndo uso do que pêrmite o pardgrafo único da Art. 1033, o Art. 9BO.A, e s§, AÍt

.jil* 
Lei no 10.4062002. da tN no 3s/20í7-oREt s do disposto no An. 20 da Lei 4418011,

a!ro atj0a12

Ç

oar 1

JUCEHA
119 016 9 9 519 . lrrRBr 2t
XÀARIZ TELECIT EIRELI

* ,,5/01/2019 04,13 aoB !,. 2r.6oo:.o!soz.
Da o5/ot/?0L9. cl5Drcc DB \rrlrrrqdo,
600r08802.

LílIe th.!..â,rod!ig!.. r.a<tonçà
a lcf,út^t IÀ _ otnÀr_

arro Luls, t5lotl2019
rrr. srpr...lrctl.!!. gov.br

r

,

ttatt

^ 
v'1id'ôG d'tt"locsclo, t' r.q)!...o, flcr ruj.rro a ccprov.çlo d. .u. .ut.arictat^d. not.:..D.êtlvo. Dorrâl..rnro .rdo ..u. !.rD.cLrvo.- ccari"r oi ,."i iiJ.çiã'---- .
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CERTIDÃO NBGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀLHISTÂ,S

Nome: MATRT Z TELECoM EIRELI (MÀTRIZ E FILTAIS)
cNP,f : 17.409. 940/0001_31
Cert.idão n": 2B9B9LL5 / 2O2t
Expedição; 22/ 09/202t, às t6:38:57
Validade: 20/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados
de sua expediÇão.

PODER JUDI CIÁRIO
rusTlÇA DO TRÀBALHO

Processo: d0u

Rubrica:

da dat.a

Certifica-se que üÀÍRrz rELEco!,t ErRErrr (MÀTRrz E FrLrÀrs). Ínscrito (a)
no cNpJ sob o n" :-7.409.940/ooo1-31, rIÃo coNsrÀ do Banco Naciona]. deDevedores Trabalhistas .

certidão emit.ida com base no ar. . 642-A da consolidaÇão das Leis doTrabal-ho, acrescentado pela L,êí n. 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Administrativa n" r47o/2otL do Tríbuna] superior doTrabalho. de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são dê responsabi-ridade dosTribunais do Trabalho e estão aLualizados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus est.abe 1ec imentos , agêncj-as ou filiais.
A aceítação desta cerE.idão condrciona_se à verificação de suaautenticidade no portaf do Tribunar superior do Trabalho naInt.ernet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emit.ida grat.uit.amente.

TNPORMAÇÃO rtÍPoRTÀN:rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhis.as constam os dadosnecessários à idêntificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplent.es perante a Just.iÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sêntenÇa condenatória t.ransitada em julgado ou emacordos judiciais t.rabar-hist.as, inclusive .ro 

"or"arrrent.e aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-ument'os ou a recolhimentos determinados em Ieii ou decorrenE.esde execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabal-ho ou Comissão de Conciliação prévia.

cl
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RENATA NUNES ARAUJO

CPF: 073-057.01$43
Titular

CEL DOS SANTOS COSTÀ
CPF: 795.8S8.505.59

Ex-TitulâÍ

e

A INDIVIDUÂL OE

Página .l de 4

cúusul^ gr ' A titurar poderà íirar uma retirâdâ m€n.âl a.rituro dê "píêraboíe", ob'êÍvadas asdisposiçôss íêgulementares pertinentês.

.LÁUSULA Ogr - o tér'mino de cadã exercicio sociar seÍá sncerÍado êm 31 de dezêmbÍo do ano civir,procedêr'sê-á à eraboraçáo do inventário, do baranço pat imoniar e do baranço. de resutl,adoeconômico. (Aft. 1.(r,4, Lai no 10.iO6D.002).

cLÁusuLÂ ío'' os lucros 6/ou preiuízos apurados em bâranço a se. realizado apês o témino doexercício sociar cabeÍá à empre§ária, todavia podendo optar pero eume o de capitar, ut,,"noo oalucros, e/ou compensar os pÍajuÍzos êm êxeícícios fufuros.

CLÁUSULA 1,t. - A admini§tÍado

a adminiíração dd ErRELr, r",'ifiL:l :: T: :: :: ::;H:" T#T i ;:'?encontraÍ sob Bíêito deta. a penâ que v€de a,nda quê temporanemente o ace§so â car*os púbricos,ou cÍime íalimên!âr, de provaÍicâção, peita ou subomo, concussão. peculato, conlÍa a econoíniâpopurar' ctntra o siat€ma tnanceiÍo nacionar, contrâ âs normâs dê deÍesa da concôràrcia, cod,a asrêlações de cúnsumo, fé pública. ou da propÍíedade. (Aft. 1.O11,sla,Lei no iO.1O6nAO?).

cLÁt'suLA tã ' os cas* O,iSSOS nêSte contÍatô sociar seÍão Íe§orvidos dê acoÍdo com a§ reisv€mtes quà Íegulamenlam a matéíia.

.LÁUSULÂ 13r - Fica ereito o Íoro da cidade de sâo BernaÍdo - MA, paÍa dirimir quaisquoÍ dr.r\r'ida'oÍiuMas do presente do contato socral-

E por se acharBm êm perfeito ecordo. em tudo quanlo neste instfuns{o parlicdaí bi la\íado,obrigam-se a cumprh o pre§ente' assinand* em 01 (uma) via, destinada ao registÍo e ar*rivamênto
na Juria ComeÍciãl do Estado do Maranhão _ JUCEMA:

CONTRATO SOCIAL DE TRAT,ISFORMAçÃO DE EMPRESÁRIO EM EMPRES
RESPONSABILIDADE LIMITA EIRELI

MÂTRIZ TELECOM EIRELI

Sâo B€Ínârdo - MA, 27 do março de 20í
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11901699519. nlrt: 2160010880t.
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CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRI O EM EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSÂBILIDADE LIMITA EIRELI

MATRIZ TELECOM EIRELI

CLÁUSULÂ 1r - A prêssnte giÍará sob a densninaÉo de MATRIZ TELECOM ElRELt. com sêde à

Rua BêmaÍdo Lima, no 1257, Sâla:4", Bairro Centro, na cidade de Sáô Bernardo - MA, CEP:65.550-

000, podendô. 8 qualqLer tempo, a critério dê seu útJleÍ, abrir ou fechar Íiliais em qualquer parlê do

t€íritóÍio Nacional. (Att.997, ll, Leino 10.406f2OO2).

CúUSULA 2! - O câpital socisl é de RS 100.000,00 (cem mil reais), o quát êstá totatmerúê

intêgÍalizado em moêd6 corrente nacional do Pals. (Ad.980-A Lei no 10.$A2O02).

GúUSULA 3' - A objato social principal setá: 61.fi-A03 - SeÍy,Ços de @munícaÇào mdtimtdta -

SCM Com as demais atiüdades secundâÍias; 47. -2n1 Comércb varejista êsrÉ,cializado de

eguipamentos e supdmenlos de inforínática; 47. -2n2 Recargd de @ttuchos para eguipamentos ck

iníormálicà; 47.52.1/@ Comércio varelista especializado de equipamentos & teloíonia e

comunicqâo; 47.5&5/03 C.omércio varejista de adoos de cama, masa e banlre: 47.61-W03

Comércio yarolista dê 6Íligos d€ papelaia; 47.81-1/N Comércio varejisla de antgos do vesluáào e

acêssóíirs; 17.82-2fr1 Coméício vâreiisla de câlçados: 17.82-AO2 &mércio vàr4iste de arfgos cle

viagem: 17.894n7 Comércio varcjista de equipamentos para escritório; 80.204n1 Afuido&ô de

monitoramerrto de slslômas da segurança eletrônia: 82.19-gn1 Folacópias: 85.99-ü0,3 Treinamênto

em infontática; 95.11-8/00 Reparação e manutênção de cro,mpuladorcs ê de çquipamanlos

petiféricos.

CLÁUSULA 4r . O Fazo de duraçáo da êmpresâ será por tempo indsteÍminado, têndo s€u inlcio

11n1l29't3. (Aí.997, ll, Lei no 10. $612002).

LA 5' - A empresa poderá a qualquêr tempo, a critério de seu titular, abÍir c[,l fêchar íilias €m

Í parte do tBÍitório Nacionel

\USULÀ 6' - A empresâ será administÍada pêla sua titular, RENATA NUNES ARAÚJO,

)nzadâ ao uso do nome empÍesâriâ|, â quem caberá denEê oukas atÍibuições, a repÍesentâção

a e pâsgiva, judicial e axtÍeludiciâ|, desta ElRELl. sôndo a Íesponsâbilidadê da ttulaÍ limitada ao

ilâl inlegralazado. (At1.997, Vl: 1.O13, 1.015, 1.064, Lei n'10-406/2002).

{USUUA Z'- Deçhra a titulaÍ dâ ÉlRELl, para os dêvidos Íins e ereitos de dirêito, quê a mêsma

r participa de nenhuma oulra êmpÍesa, pêssoa juÍidicâ dessa môdalidâde
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CONTRATO SOCIÂL DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRO EM EMPRESA INDIVIOUAL OE
RESPONSABILIDADE LIMITA EIRELI

MATRIZ TELECOM EIRELI

PRúÀ[BuLo ' Pero prrsentê instrumsnto paÍticurâr de Arteíação para Íransformaçâo de Êmpíesário
lrÉividuar em ETRELT' a sra. oELSA Dos sANTos cosrA, bíasireiÍa, sorteiÍa, êmpresária. nascidâ
em 02/07/1975, natuÍar de Magarhà86 de Armêidâ - MA, poÍradoÍa da cêdura de identidadê no
23764362002'0 GEJSPC/MA, CpF n' 795.858.505-59, residente e domioriada à Rua Antonio da sirva
Lopes, no 49, Baino centÍo, na ck ade de Magarhâes de Armeida - MA, cEp: 65.560{00. titurar dâ
empresa c Dos sANTos cosrA - ME, com sêde à Ruâ Antonio da silva Lopes, Íf 49, BaaÍÍo
cêntrq na cidadê de Magarhães de Armeida - MA. cEp: 65.560-000, devidament€ ,egi§rÍada na
JUCEMA sob o N|RE no 21101909591 inscÍitâ no cNpJ no í 7.409.940/0001-31, ora arteÍa para
tlan§formaÍ seu registro de gmpresário individual. pa§§ando a constiluir a modalidade de EMPRE§A
TNDTVTDUAL OE RESPONSABTLTDADE LIMTTAOA - ErRELr. o quar regerá, dorevanre, p€lo pí€s€nt6
Alo Constitutivo, fazendo uso do gue permite o parágrefo único dâ AÍr. 1033. o Art. 9g0-A da Lei no
'10.406/2002, dâ lN no 35/20't7-DRE| e do disposto no Aí.Zo óaLei441l2O11. Íêsotvê:

CLÁUSULA 1ô - Neste ato reÍrâ-se da titutaÍidade da empresa, a Srâ. CELSA DOS SANTOS _§cosrÀ acima qualmcadâ, possuidora de r0.o0o (dez mir) quinhõês, no vsror de R$ 1o.c00,oo loez '§
mil reais), cedendo e transÍeÍindo a rotaridade do capitar sociai, ativos e passivos, para a nova titurar ;
oÍa sdmitidâ sra. RENATA NUNES ARAUJO, brasireifa. son6ira, empÍesária, nascida em 13lo2t1gg7, 

ó
naturar dê sáo Bsínârdo - MA, poÍrador dâ cárura de identid,de no 049615672011.0
SESPDGPC/MA, cPF no 073.0s7.013-43, residents e domiciliâda à Rua sâbia. sJn. BaiÍro primavera,

nâ cidade de sâo BeÍnardo - MA. cEp: 6s.s5o-000, â quar decraÍa haveÍ r€cebido todos os seus
diroilos e havêres peranre a sociedade nada mais tendo a recramar, seia a gue üfuro ou têmpo Íor,
dandoJhe plenâ, geral, rasa e iÍrevogável quilâçâo

1.: jct-Áusuu z' - A empresa será sedradâ à Ruâ BernaÍdo Lima. no 12s7, salâ "A", Bairro centro. nâ
idade de São Bêrnardo - MA, CEp: 65.550-000

LÁUSULA 3' - O capitat sociar §erá de 100.000,00 (cem mil íe8is), s€ndo 10.000,00 (dez mil Íeais),
r integralizados somado a mais 9o.o0o,o0 (novsnta mil reais). totalmenta inlegrerizedos. nêste aro
t| m6da conênte do paÍs.

LÁU§ULA 4" - O objsto sociâl pÍincipâl da êmpresa sarà: 61.10-&03 - S€ryjgús b @munk:açáo
uftinidia - §CM, Com as demais atividades secundárias: 1?. -AU Coo,árcio va,,iisfa
|Ncializado de êquipâmenros e sqtr,imenlos dê inÍomàtica: 42.s1-?Jo2 Recatga da cartuchos para

ruipamênlos de intomárica: 47.52-1no c.omércio varejisra ospacializacto cle oqui*,Ítenros cb
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