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PREFEITURÀ DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPiR O SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
GERÊNClA DE SERVIÇOS DÉ APOIO À ATENÇÂO

ATESTADO DE CÂPACIDADE TÉCNICA

Atestamos paÍâ os devidos fins gue a empresa illanupa Comêrcio De
Equipamentos E Fêtmmêntâs Ltde - Epp, licitante vencedora do pregáo eletrônico
n'94/2019, através do contrato dê fornecimento n'22912019. cuio objeto é a

AOUISIÇÂO DE VEiCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOÇÃO). COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA
DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA, forneceu a esta §ecretaÍia Municipal de
Saúde do rnunicipio de Vitôria-ES 04 (quâtro) veiculos Tipo Ambulânciâ da Marca
Renault, alendendo em sua completude as especiíicaÇões técnicâs solicitadas em
Edital.

20 de setembro de 2019
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DEcLARAÇÃo DE sERVrÇo DE AUTENTTcAÇÃo DrGrrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, Oficjal do PÍimeiro Regislro Civil de Nascrmentos e Ôbrtos ê Pívativo de Casâmentos, lnterdições e Tutelas
com atrlbuição de autenticar e reconhecer fiÍmas da Comarca de Jôão Pessoa Capital do Estado da Paraiba. em viíude de Lei. etc...

DECLARA pâÍâ os deüdos íns de direito que. o documênto êm anexo idêntiÍicado individualmente em câda Código de Autenlicação Digital' ou na referida
sequência. [oi autenticado de acordo com as LegislaçÕes e normas vigenles'.

DECLARO ainda que para garantir t ansparência e segurançâ ju.idica de todos os atos oriundos da ãtiúdade Notariale Registral no Estado dâ PaíaÍbâ. Íoi
instituido pela da Lei N" 10.132, de 0ô de novembro de 2013. ô aplicaÉo obngatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
lotas e registro composlo de um código único (poí exemplo: Selo Digitâl: ABC1234tX1X2) e dêssa forma. câda autenlicaÉo processada pela nossa

\-,SeNêntia pode sêa veriÍcada e confirmada tanias vezes quanto íor necessário através do site do Tribunâl de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
httpsr/coíegedoria.tipb.ius.br/selo-digitaU

A âutenticâção digital do documento faz prova de que, na dala e hora em que ela foi realizada, a êmpresa |\,IANUPA CôMERCIô, EXPORÍACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS Ê VÊICULOS AOAPTADOS EIRELI linha posse de um documento com as mesmas caracterÍsticas que íoram
repÍoduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MANUPA COMERCIO, ÊXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAI\,{ENÍOS E VEICULOS
ADAPÍADOS EIRELI a Íesponsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a esle Caítóao.

Esta DECLARAÇÃO foi emrtidâ em O5lO1l2O21 12137150 (hora local) através do sistema de aule.ticaçáo digilal do Cartório pcevêdo Bastos, de acordo
com o An. 1o, 10ô e seus §§ 1" e 2" óa M? 22001200'1, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Cerli{icado Digital do titular do
Cartó.io Azevêdo Bastos, pode.á ser solicilâdo dirêtamente a empresa iTANUPA COMERCIO, EXPORTÁCAO, IMPORTACAO OE EQIJIPAÍIIENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.nol.bí

PaÍa iníormaçôes mais detalhadas desle ato. acesse o site Etlp§/êgEligilal.azevedobaslos.not.br e infome o Códrigo de Aulenticaçáo Digitê|..

Esta Declaração é valida por tempo indêlefminado e es{á disponível para consulta em nosso site.

REPúsLlca FEDÊRATtva Do BRAS|L
ESTADo DA PARAiBA

caRTóRto azEvÊDo BAsros
FUNOAOO ÊM í 888

PRIMEIRo REGlsrRo clvlL DE NASctMENTo E óBtros E pRtvATtvo DE casaÍrtENTos, tNTERDtÇóES E TUTELAS DA coitaRca oE JoÃo
PESSOA

O ÍêJeridô é verde.Jê dou fé

CHÀVE DIGITÂL

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Eslados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 32.14-$404 / Fax: (83) 324.4-5484

httpr/ rrvlw.azevedobastos.not.ba
E-maili cartoíio@a2evedobastos.nol.br

iCódlgo dê Autenticaçâo Digitali 61,12240919104,(160382-1
.Logaglaçôes Vigêntes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Fede.al ío 10.406/2002, Medada Proüsória n" 220012001. Lei Fede.al no 13.105/2015. Lêi Estadual no

8.72'Í12008. Lei Estaduâl n"'10.132i2013 e Proúmento CGJ N" 003/2014.

00005b1d734Íd94m57f2d6ffe6bc05bc21cb2d42e52gedb098db0a0ae1c630392cbedg8ac8dí3010184aí82531facad3ea0373a302344c50caoeaef6b26a627d
4ba7006351,136c35e283b0be8fi56c

lcp
Brasil

M!dÉ. Pq,l!óá. M2:G1
<h l. ê {dlo ê 200r



i0ili

pRETEITI'RÂ MUNICIPA.L Ds sÀNTo ANTôuto no.l*oru - sp
C§PJ: 45.739.09tifiX)t -t 0

Rua Prcridcnre Áh ares t loÍençÍ. l?.i
forxrfa,r: (I9j 36§4- t20.1 - ( I9) 3ó5í- t:0c

ATf,STADO Df CATACI§ÂDT TÉCNICA

Â PrcLialrâ Muoitipal dê §a o Anrôni{, do lsrdi , pes*a jrridica de dirtito público" com sede aa &.ua
PÍe.iide$§ ÀlÍsÍss fl:rmcc. n" 173. Centro, no Municipin de Sssts Antonio do Jardiü. Eslâ{ro ds sâô tàrlo,
ins$it. oô cl\*PJ sob ô n§ {i.739.091r0001-10, ÂTn§T.! }à,r os de,ldos fins. que a cmpÍ!§! §Àsufâ
coÀfiÉ§.clo Dr. §ot{?ÂMEnTo§ f, FER§^Mi§TÂ§ iIRf,Ll. insrira tltr CN pJ n" 03.0t].rrrl000l, i,
§ediâdr à Âv, Marquêr tle §o Viccnte, n" 1619, §ala ?705. Ilan:o funds, na cidadc dc Silo Prulo. E*sdo de São
Paulo, fornçcç[ psn êsta munioipalidode. os produros rhriío dee.itor. teído cümprido íigqrü$rentr os paurrs e
cspccifica;õês c§iFtladas, nlo hsvendo mdâ âré o pÍesante morrÊÍlto qu3 I dlsabooc.

^Tl 
na nrcl§Tr.0 DE Pnf,çO§ !t": 0.ll,2ol8

PIECÃO PRE§E§CIÂL \'@O,20It
Pt(xrs§o LtctTÁTÓRio §" 026r'201t
orJâTol ttf,§t§Tto D§ pREço§ PAn^ 

^Qt 
r\rçÀo De vticr r,os PaRÀ a Pntrf,tTURA itu:vcrpÀLoÊ

§Àr{T0 ÂxT{}xl$ !r} JAnDtM.

,I

''''.,.i.

Étid,§ râiirl llo RIli^v{ri Úom Ântrl&l.ú
(45: . DlÍÉxToR-{ &rt'a blt .ã .qúpoÉtlo d. FirÉà filild( qt e.âd. as :
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PRTFIITURA :}IUNICIPAL DE SANTO ANTôNIO DO JARDIM . SP
C.),iPJ: 4§.739.09l1000l - t0

Rua Presidentc Álvares r*[:rçnce, ]71
FoÍe/Fax; ( l9) 3654.l?04 - ( 19) 1654- l?09

I't{lülo d. lrleb n .. r.ú!ôít d. .qriD!,.o. .t ..íd .r
or d. [0.ío. ql.lôd.:
Ycildo d! ,[íscio: rm, .{.iltnrúo (0kml ürn (&eids& ê 0, lütú!6; 5Í§ dc
t*rlilqrd.nl§deLj, 1018,2íl& ir rsÍ!à ún! í6iüÍ! r& { rlú^ d. ril:nrfi ô lidt3dôi
*§rnhrrtíi\êí dàn{ c Í§rilln atlcrli i}, ltrirsi Íúr(llrirâ{&,. aútm d. 70ct; ç,Íüú
údIr.l d. 05 ÍâÍdlÊl r firfia. 0l i é, dirqao hi&blic, oo llcttísq ,r r$drümrdo: lÍr,
alltriar lúrvÉ. eiloÁ dar*xn í dÚlrE). f(3í! 

^Its: 
Áríà.t d{cloi }i un rólíd. {

rr.ãill.r. nr iar bisr(r
ó§sr: dsvãá yir ,§rnrlldü& s§ !êrc!l{: !6ãr dc i:$tt c, lônÍicm., iú*..rt, .ll'1! &
edrrt clr$ofos 4. nr&r§rl&r{?crr§ro s ú*roí!i'.
ü!q! r D§ÊNt0Ê^ dcr6n lixrirí vch!& 6úiúl & ,rànc1 &dr§delo, nb InLÍiú. !
,altzolt. çqr 6litrrldo.r. ..iôçI'i* *sp.irrr iEtrs d. ..AuírsÀ md{l'ir.§ao . a
dit*n§aar dc !óarr! a rÍrd& iiúlll! ü [nta rEímd da gtodtaà {h,to.üro.t a ç],
a.isreraialirrda n1nnolnl.'Ía ,§ úl*ico ççriíar&(kx. nào sr ir&n{iardo yci$ü qúa lown
tí§ iüni rdr§*§í.d{i Erp.êifia§$.da f.,'rt.'ida. o pÍêriirrç lilltr.ciÍra$§.
- ô*sr- sMi! ..í.ns rL tU*i.r4a. - BiliR) rL l2 n.3. or, &!.h oft.qcidr a.l5
frkirrrc ío cx ,i)r rú{xl çollfom. lctlíh{a virr& !ú.p.úlâtL d. $ik,?t<lÍ.t§n:

^ 
OfTt-N1otr^ {.!.ír oÍat ê ialxr$! co,r t.ocr Ík lod§ as p.çrt St +§ír§! dcf.ú(,

& *risif& &lrün o ,rnodo d. fÍan r& A. túhdilr{:i!.§ d. Faç!í. n üoa . ütlir.
orrq;ô<, io wl. rlu. lrfi «r j D ..ti1ôà .ôí8.torn§ c nc..r5tÍir. FÍa r müul.r(âo aL

lrrdlÀ díaínrni&. Flo lb'lcsrr. Ém lalt dr qú'lúrqÍrt,tn ot lg$) d. urô. lsto ,u..
daarría (Fa!e s nrb & (!ert ttllrí.d* crdurivr'raÍ'& ,aie (Ílrllúr Cfi!ürb N& §.
,pli(i. e prqrcte àrÍ! t .rE a ciao .lt pse $n tic' .:cr süíieri& !,a d.co.tàEir d!

" ftrâ) ítirirôr. d. .úírB! - .1lt (!rií{â) dr§:

Ohr, daycfa r§ *ca$rpúrhaÁ, r} vciculo, prç{r dr ;116r, fsríltncotâ§ lm*tm, dur* dc
,rd*|, ildólô$s dó dur{§Í{§n$§&!o e d§ pa{§§
On r: . DL'ItllÍ()âA dcasrú §ÍncqÍ rrash {riSirrl d. &ôrirr, lrr.moiirrú. nt àf.ri(r t
?olt olt, coJ. c.5ri80Í.+rr & atíôçúrÀ §ur{rdr§ao. lt6t, & r.8!rÍH, rrÍúlrrçi, ! s
ditllnsôGí G pt.r' c md.i aô.lít dr liú. n Íul dÊ ,íodudo ô l'rqrdoír É rúÀ
coitaaqidriãrb §t6llí'qra no !úbI§{ §§rürnidrr. oâô ria *tmitm&) ysksks q(lt }onrúsn
lri* it§. c(nfiAr§&{§{ §r. 6a},l*úe Fsr §aérúlr ô pr&dre lôís.ifia{lô.
'(l&ürlir ca.rltr dit itô dt í§rÍk(,o - or§rtn, d€ t: $r§.§. Í,U !$.t! ofu.cidt lelt
frb.rjrlrr. {o 4r. iir rdú). sÍ{drE L8isl.§to r|8.nr. ,íd.rüú.rÍ. dc qukrfi.Er{aíri
À DÍ:n:N'fOnÂ ,!r!.a ôir!(â 8rÍrnú ssa Iro{. il€ rôdrú ,Í p§6 qlE rf.!s.t|úr!í,| dê&io
d. ,:lniaaiâo, dl,r§*ç o r$iado iL !!rüdô. 

^§ 
rlüísuiçras ú. !Ê!â{ ..p.Íq! a (lrtrü

i»rsdg3 nô c.i.{da, b€m can!, aí ralidrrs dÉigil{irira à íêr{§a.ir!i pr& i íl§|§ar{as dr
$ !tút!, d«rmitt|das Íalo lb!h!mc.â firri, i. $itrrr(lrãtem lxl l('rpo ú§ l§l,. ilr& rr..
&tl§.í lpc{rt c Íúi dr ol,ti) 

'rlpo.r.d.s 
rr.lrsi!úi.ín. t c{r .rt$í!r. a${Íúir Nlo §

/9l,cÀ a, Êer,rta ra«ü, qrras ô Ê§ro & 14! Sr. rlar a i{, sôírruíih l:i,lt rLa1ÍÉíctr ê

{U !tí !l idrrrli§â

d( nllipa, mn rr Íqoint(. (rrrítrktio! lliii*tr.

Vai.llh rrc p.*.§: üÍu 4rrilôô!üô t(Xlr)i .qn c&.idr& d§ 0J 1l{lÍl5. .ri, d.
âb,i.!{À},lrirdab :ol840lt, s vãrto m.i§ .l§.nll, d. à.rtu d, ó.tu'r ú licilse
bialrnhríúvll: §t!ll§|ll rrr{ít|s l}tax)i 0,1§ri6. lnorffi.n{ãr; 1.0 . I li ilin&çb sÍ{rc air$r§
,riríür d. ]jl&nnr: c&tltil Íôd|uí dê {rS Íi rd|! I Íi..Ít§ a 0l f é; d§llo hiôaüiàá irü
§tár&t; r. (trdLiôí.ah. rriocLrt o (a.v8. viôc clüric§§ ê .Lrrr.} frria 

^BS: 
Ài.b.f

.lçl,ol íodrí d€ !{o ê.laíl,.do !.5rll. ,rül3 lTSlô5 Rl4: Íiúrt sólirâ ür ÉlllcÀ nr «,

o{irr drvcd }lt §(4§0úU*1, {.! rracdor ,rxl} & l,{.r§" *rr'tH{§ (Ína!É{! drâts d§
íÕd{.)..úlLC.x dq múúr §{dr,?..i§lo e dê oeçôr(»&: a DffeN§üRA dó<., &ãâxr v.í&lo írÍiri6d dr l§xi.!. tl r'Íxld.lq nao irbiü r
:Otârolt trriâ «nÍiuta ô & ámxÍia, {Áp.rrao. [.!ts & sqrÍ8!çl rrcaúrrrçao ! 5
dà&.rrac! dc ,xrtr,3 . hJd.3 ilon§. d, lrdr. ,roon l d. p.odcdo à ô(ílrdoír . Éjr
.dirdlai.aürdi ss.rrd,txfiâ ú, p{lblioo ({r!§*rri}lr, n.l) :! lín&iÍ!ü, r*!b]' qu. losrtl.íll
t* iLt, c.Btôf&êraô .íp..i$asôêrúr pa! aiênd€r § 0í!§crÁ! irrldintar*o.
. Cúrút' sÍr'r d.f.ito d. &rirÊ - nÍÂino dc l: rÉn.( oo .qod. of§reid. p.k
fu.(l.rrc (6 qrÊ I'or mrlcr, srfrn bSii{aô ytfnrl. rn(,(!q|(lÍ{a úa auilctllgn:
^ 

DET§lÍ()iÁ d.rsí of.n !r F.rrtiâoún t Gr.h hd!, r§lasõ S, Çr.rlrt&rn d.Í!i o
. dr likú§r§ &r&í,§ o Frladt & frn&l&, Às íúsli0risiaí & lx$rí, Íspln]} . {!&âr
i §lr}êça§ no t§l.rú,' b§n c{nÊr e r€rÀiàad ôlrit8ória§ a ü§cli§àrâi Êrr| â nunr,lr§§§ dt
L'aríÉ. óak rh'la.br É! IrtrÉrxa arn rrrt rh qu'lúI,trag!fil uu [ír|ro !k r,tj. dlrú5
I ***.et tpcçl e mro t obrr) ru!ütiôr €r.tllsiçrft&. ,.h otp..ra CiflÍr.dr Nio sc

§lisa ') rcraí*a ilân, rfe$r. o $rro (b |r{a qtr viÊr ã §€r rródltulda !ín ds{oíütis d.

1'.ir§lo da !.ír.t, pr rmsild r
or d. ,!p.dú q§.lid.d.:

. 11r,r.! rÚ.1.. !ri:. iL! rirrr(ii iilrr:!r.!,,ir..
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PRÍ ÊITURA MUNICIPAL DT, §ANTO ÁNTÔNIO DO J.4,RDIM. §P
CNPJ: 45.739.091/0001-10

Rua Presidcntc Álvares Florence. J?l
Fooe./Fa.r ( 19) 3654- 1204 - ( l9) 3654-1209

Santo Ântônio do Jordin SP, l3dçfevercirode2019.

Magda ?.ún
l)i inistrativa /

Setor e Comprasc

Il

V.t$r lirú rrüj lrp..ldrda par. la ,al.Í.tma .olÍ ar rtd.tar ct't.t rlr{.ar
r§rrlt a, as d. §p.iôr qlalldr&i
Vckulo t s vú! eÍô ,h{i. ,cro quil.raEro (oliml §om a$cklsdc mtriÍu d. 16 r.s§agairrrô
( l J+ l)i sro dê ftlri.aildfiô&lo 2úl&2018. oü lrr§rr m.i$ rt cnl' rlê ! ílds d! óúttuÍ! rh
tirià4ro; ,ôíls lraarl da rI§!$ lx$ (ts plssltallín soít vto mhinw dc l.tí & oíuít a l.2lÍ
d. kÍ§li üI{&, §!.cira oir dr{ air& c.oínbü.rircli dr!1êl; polanêú ,rlpaíroÍ ! IJIL'vi cànbi§
rlrswd à 0arirr0ôBladtârrÍ'liEc0l âra. Àr{ag: diícçi! aíliridâ; lieroi aoü 9r3tcí»
À0§: sill(mt ddrio: tor& mio,Ít| l]r: vidrue di,lraiÍo. §on 8ifirnoío clàrico.
lr.trrrrró ôú po.rõ cür1 qlíríl)le 

'lr!ú 
I pÀúal da cmtrsh (o prrncl da §ffoL dltr cürtcÍ

rü,$t r, Írrsrílir6 ê$qr§oir prn o |xr&ito fuirooolmrntdtn6aüsl.rúo ô rai.do}: r,
condkfu[do Ér, a súra { Fsr&irDa ldcrüldo vgllrlü lodo o vciq o}i,ar&àÍ§a dagr.dG.

,aa&êl}l tqaa o rrxrBíi§, e sn dÉrta; §pclho r.rn)viíratdÉio dorlt afuaürlntollêti§r.
lirsl dr Êbiina m Í!rírdlo$§: .úb CüUSB c.m rlo lihíÍai ort tdr r .r6r!b ô
l?iérdo; .itlo da islurtta §ot rsd.3 !6 polElrú.s: pihluE ítlidr ou ,rr.!íiir. nr co. bimca-,
§oltllrlrs tdror aÉ it.'!. da !.$!',lt{r ! aiíalrzg(ro obo&r&ilr (inalBirú cÍiüq d. io(furo.
dciid{, & wk1rl§ ,q d. t rrsroía üicliro} d§ !$Ído qxn ,§ norírs do CíINTRAN
Oà*r: d'r..Ít via *lrnprúldô s (gicolo: plt! d. a$cr(. fatÍuiarr6 (m{.eo. d{vc d.
rodas). adlosp5 dc ftúú.í{rolsÉírdr| c d. ,Ése6
Obd a Dl;Tãin)llÀ &vaÍl hrtla(§ ill,clrlo m8tns, ê hbncÀ aÍÍIÍ!o&lo. Íto inííú a

l0l&201& üà6 coõt*lt Co d. iãrÍo§tr!- s!5!'lrdrlo. ikns da Íarr:h§r. molo.iI!ç&t c $
diftrr§0ts da ,ír.ts c rodD amie da linha núnsl dc píodiÍit, da íloíiülrs s Í.j!
cm.rsirli.É .6lnCmctí. ri Flhlico oíí.rrtndtÍ, nfu lc rr Íinô, têl§rlor qrr Frô§rnn
tÂL haj6 cgrliBürados cecÊifia!íranÉ pjl íeídeí o Fcsaíx. ÍffiretrrlÍo.
. Grtrrit {@tla dat&r dê li&3 . íhino dê l: ír*ras. oo a+ralÁ ofcra(idà Élo
liô.i,a c (o sl. úo{ rui(,). §oofta|t* bgirlasà vrtfil. úlêFn&rla dc guiloÍtlÍ{lm.
A DSTâIIO*A d4í.r! ofêrcc.. gElrÍiâ .cn lÍo(n d. lodô ô pcçri $r t$tE!.olslar &frú
dc Êüaic§&. dla!trc o patirô & frc{ir 

^! 
üúariutfà.§ & pcç5. t!rú§6 e qrra

rrarçÀcs oo rqculo. baa §qtÍ, ti rçtitôaí obÍE iôai& c ÍLclrÍ.&ilt Para ! írtluar§lo ô
gúürrrr. &o,múaaas tdo Ílüaia8r, êíil aarl, dr $ril()írá.t!.,n qr L{nPo dc §o. r§rlo íra
dôpênü t G§.í c ,Í& .L dtô) t!Êrra& .xcllrslvrll§rla pdr aírlFÉl CaüÍtda Nlo ta
loliíf ô p,rsÉnlc it.ln. *n8 o (rr§lt ô pcçr S)G vict ! s.Í ürbíituldt cÍD &totÍ&r.i. dc

d6*!íc ÍEurC.

I
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PRIMEIRo REGlsrRo clvlL DE NASctMENTo É óBtros E pRlvATtvo DE casAMEr'rro§, tNTERD|çoÉs E TurELAs DA coMARcA DE JoÂo
PESSOA

REPúBLrca FEDERATtvÂ Do BRÂstL
ESTADo DA PARA|BA

caRTóRto AzEvÊDo BASToS
FUNOADO EM 1888

Av. Epitácio Pessoa, 1í45 Bairro dos Estâdos 58030-00, Joáo Pêssoâ PB
Tel.: (83) 3244-$404 i Fâxr (83) 324.4-5484

httpt/,l/\,vw.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobaslos_nol.br

DEcLARAçÃo DE sERVrÇo DE AUTENTtcAÇÃo DtclTAL

O Bel. Válber Azevêdo de l\,liranda Cavalcanti, Oricial do Primeiro RegistÍo Civil de Nasomenlos e Ôbitos e Pívatrvo de Casamentos, lnterdições e Tulelas
com alribuição de aulenlicâr e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virlude de Lei. etc...

DÉCLARA paÍa os deúdos íins de direito que. o documento em anexo identiícado indivrduôlmenle em cada Código de Autenticação Digitar ou na Íeferida
sequéncia. foi autenticado de acoÍdo com as Legislações e normas vigentes".

DECLARO ainda que, pâra gaíaôtir lranspaÍência e seguÍanÇa iurídica de todos os atos oriundos da âtividade Notarial e Rêgislral no Eslâdo da Paraíba foi
instituido pela da Lei N' 10.132, de 06 de novembro dê 2013, â âplicação obrigatória de {]m Selo Digita, de Fiscalização Extrajudicialem todos os atos de
íotas e.egistro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABCí2345-X1X2) e dessa {orma, cada autenticaçáo processada pela nossa

\-,ôerventia podê ser veíÍicadâ e confirmada tantas vezes quanto íor necessáaio alravés do sile do Tribunal de Justiça do Estâdo da Paraiba endereço
https://corregedoria.ljpb.jus.bíselo-digital/

A autenticaÉo digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela íor reâlizâda, a empresa MANUPA COMERCIO, ÊXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUIPAI\4ENTOS Ê VÊICULOS ADAPTADOS EIRELI tinha posse de um docu.nento com âs mesmas caracter{sticas que Íoram
reproduzidas na cópia autenticada. sendo da êmpresa N4ANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
ADAPTADOS E,RELI a rêsponsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo apresênlado a esle Cârtório.

Ésta DECLARAÇÁO foi emitida em 05/01/2021 09:'t9r{6 {hora locâl) airavés do sistema de autenticação digital do Cadório Azevêdo Baslos. de acordo
com o A.t- 1o. 10' e seus §§ 1ô e 2" da IúP 220012A01. como também, o documento eletrôn,co autenticado contendo o CeíiÍicêdo Dagitâl do tilulâr do
CartóÍro Azevêdo Bastos, poderá se. solicrlado düetamente a êmpresa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORIACAO DE EOUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPÍAOOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail âutenlica@azevêdobastos.not.br

Para info.maçôes mais delalhadas deste alo. acesse o site !1!p_§/e!lE[gatal-azevedobaslos-not-t]. e inÍotme o Çódigo de Autenticacáo Digital..

Esta Declaração é valida por leftpô indelgrminado e está disponivêl pârâ consulta êm nosso site.

'Código dê Autênticação Digital: 61421502191049500293-1 a 614215021S10495002S3-3
'Lêglslsções Vigêntes: Lei Federal nu 8.935/94, Lei Fêderal no 10.40612002. Medida PÍovisória n'220012001. Lei Federal n'13.10512015, Lei Éstaduâl no

8.72112008, Lei Estadual n'10-132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdãde dou Íé

CHAVE DIGITAL

00005b'1d734fd94f057í2d69íe6bc05bc21cb2d42e52gedb098db0a0ae 1c6303895fa1bc2691í3úea35101a9919c6b3084b864b57c61ca321c2e39033c983d4
7d4ba700635 1 436c35ê283b0be8í56c
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ATE§TADO DÊ CAPACIOADE TÉCNICA

AT§§?AMOS Â PTDIDO OA Ih{TÊRE§§ÁOA § PÁ&q FIN§ ,§ PROVÀ APIIOÀO OE DE§§À.PENHO E ATE§IÀ§O DE

EXÉCU§Ão, QU§ A EMrRr§A tArrltp C#ngO EXPomAçÀg |mRTÀçÂO DE EQUPATÉinO§ E yErClrLOS

ADâgfÂD0S EnE[ü, lÀlCRlTA NO CMJ: m.m3.r6,000]53, COirl SEDE NÀ ÂVEN|OA SENJÂl,lltl BRASII hlo 2108,

LOJA:S3, MOTTIDUS'àr, Fü§ÍALEZÂ§§, UMA IÀ§JL&{C'À DE §lrpofi{E AVA}IçÂoo - Lm, COü §EVE$I}TENTO

rilIÊnm DE Â8S - CO,/i TRATAI§|$o ÀrÍn - B CÍ€ilCtoA É{ SüA emPO§§çÂO, CONIpáIO Oâ1UNDO

ATRAVÉS DO PROCES§O DE ÍXSpEilSA 0É UCrrAçÀO |f 2e0042üX, tEr FEDERAL , ir 1r.97e'2o10, COil
nEeÂçÂo 0Á§Â pELA rlt§orDA PR§ytsÔRrâ !r §?ô,?ü§

RE§§rRÂü§§ §I0Â" §{'E A EMpRESA CiJüiPBU §}§UtrEfillÊ §Ol,t St}À§ OERiCÂçÔES, t§À§Â COtrl§TÀt{DO

QUÊ A OESASOil€ TECilICA E CüMRC!ÀLX§iITE AÍT Â PRE§ET{TE OAÍÀ

S&ONÓPOLÊ - CE, 13 DE JULHO DE 2q2O
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REpúBLrcA FEoERÂrva .^ ^^. ^- trocecaqd!'!'DgüL-O at
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caRrómo AzEvÊDo BAsros ,(Dma._l_
pRrMÊrRo REGrsrRo crvrL DE NAscrMENro . or,ro, . ,§,VXfliBooEtl3Tr.nror, ,nrrno,çÕrs e ,u*ros oa coÍlraRca DE JoÃo

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Eslados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 32.14-5404 / Fax: (83) 3241-5484

h(pr//!vl.{w.azevedobastos.not.ba
E-mail: cartoio@azevedobaslos.nol-br

DEcLARAÇÃo DE SERVIÇo oE AUTENTIcAÇÃo DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbrtos e Pnvativo de Casâmentos, lnterdiçÕes ê Íutelas
com atÍibuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarcê de Joáo Pessoa Capital do Estado da Pârâlbâ, em vi(ude de Lei. etc...

DECLARA para os devidos Íins de direito que. o documenlo em anexo identificado individualmente em câda Código dê Autenlicação Digital' ou na reíerida
sequéhcia, íoi autenticado de acoÍdo com as Legislaçôes e normas vigentes'.

DECLARO ainda que. parâ gaíantír faâsparência e segurançá ju.idica de todos os âtos oriundos da atividade Notariale Registral no Estado da Paraíba foi
instituÍdo pela da Lei N" 10.132, de 06 de novembro de 2013, a âplicação obrigalória de úm Selo Digitalde Fiscâ,,zaçáo Exlrajudicial em todos os atos de
.otas e registro, composlo de um código único (por exemplo: Selo Digilal: A8C12345-X1X2) e dessa forma. cada autenlicaÉo processada pela nossa

\-,ôervenlia pode sêr veriícada e confrmada tanlas ve2es quanto Íor necessário através do site do Tribunal de Justaça do Eslado da Paraíba, endereço
httpsr//conegedoria.tipb.ius.br/selo-diqital/

A aúenticação digital do documento faz prova de que, na data e horâ em que ela foi realizada, a empÍesa NTANUPA COIVÉRCIO, ÊXPORÍACAO,
IIVPORIACAO DE EOUIPAMÊNTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRÉLI tinha possê de um documenlo corn as mesmas caraclerísticas que foram
reproduzidas na cópia autenticâdâ, sendo da empresa MANUPA COI\,ERCIO, EXPORTACAO, IMPORÍACAO DE EOUIPAI\.,IEN'OS E VÊICULOS
ADAPÍADOS EIRELI a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLNTAÇÃO íoi emilida em OSlO1tzO2l 11:31:17 (hora local) akavés do sistemâ de autenticaÇão digital do Cartôrio Azevêdo Bastos, de acordo
com o An. 1o. 1(F e seiJs §§ 1" e 2" dâ MP 2200/2001. como também. o documento eletrônico autenticado conlêndo o CeÍttícâdo Digital do litular do
Cartóóo Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado diretamente a empresa ]úANIJPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO OE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail aulentica@a2evedobastos.not.br

Para informaçÕes mais detalhadas deste ato. acesse o site !üp-Ê/ÊUL!ligital.azevedobaslos.not.br e iníotme o Código de AutentiÇaaáo Digital.-

Esta Declaração é valida por tempo indeleminado e está disponível para consulla em nosso sile.

'Códlgo de Autênticãção Oigital: 614230072025162,18001-1
,LogaslaÇóes Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Federal no 10.40612002, Medida Proüsória 

^' 
220012001. Lei Federal no 13.10512015. Lei Éstadual no

8.72'l12008. Lei Estadualn" 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O rêíe.idô é verdãde dou fé

CHAVE DIGITAL

OOOO5b1d734td94fO57f2d69íe6bc05bc21cb2d42e52gedbo98db0a0ae1c6303cbaee894cbb2dgdadf262300.8ec75a aa1Qb30777 e4ú 538Á7cae0e87ô28b2e
7d4ba700635 1 436c35e283b0be8fí56c
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PSSTEITURA MUNlct?At- Ds sÃo.roÁo no praui
ÍilcRÉTARtA, MUNICIrÀI. Dr a»:Un*nm.açÃO
PI-{NE]AI''E§TO E D§§§§VÜI,VIMENTO

ATT§TADO OE CAPACIDADI TECÍ{ICÂ

Âtêstâmos, a pedido da interessa.da e para fins de provas,
aptidão de desempenho e atêstado de execuçâo, que a êmpresa
MANUPA COMERCIO DE EQUiPAMENTOS E FERBAMENTAS LTDA, inscrita
no CNFJ 03.093.77610003-53, csm sede a AV. Bernardo Manoel, 10.360,
Mudubim, F§rtalera *CE, Forneceu a §ECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE DE

SÃO JoÀO DO PIAUI - Piauí, 01 Veículo tipo pick-up, adaptado em
ambulância de simples remoção, iluminação natural e artificial, sinalizador
óptico acústico, maca, suporte de cilindro de oxigênio; reíerente a adesão
à Ata de Registro de Preços do Pregão no 06/2018, Frocesso Admini:trativo
n" 13/2018.

Begistramos, ainda que a empresa cumpriu fielmente
Com suas obrigações, nada constante que a desabone técnica e

comerçÍalmente, até a pressnte data.

sÃo toao Do prAul-pr, 29 Acosro o€ 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE 5ÃO JOAO DO PIÂUl -PI

Prà§ra Honório sânlo§, Ne 193, Cên ô, CEP 6a?60{0& CN

{sr} }ô&3-1§2§



09/09/2020 hllpsr/lapi.autdigrtal.azevedobastos.not.brldeclaraca0/614202091S1041080536

lsoàt
REPUBLICA FEOERATIVA DO BRÀSIL

ESTÂDO DA PARAiBÂ
caRTóRro azEvÊoo BÂsTos

FUNDAOO ÊM 1888

F
Rúrkà:

PRlttlElRo REGISTRO CIVIL OÊ NASCTÍúENTO E ÓB|TOS E PR|V_ATTVO DE CASAMENTOS, tNTERDtÇÕES Ê TUTELAS DA COMARCA DÊ
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoâ,'1145 Bairro dos Êstados 58030-00, Joáo Pêssoa PB
Íel.: (83) 3244-54M / Fax: (83) 3244-54ãr''

htlp:/^Àww.azevedobastos.nol.br
E-mâil: cartorio@ázevedobastos-nol.br

'Código dê Autenticação Digital: 61420209191041080536-1
,Lêgislacões Vigentesi Lei Federal n'8.935/94 Lei Federal n" 10.406/2002, Medida ProvisóÍiâ nó 2200/2001. Lei Fedêrâl n'13.105/2015, Lei
Êstadual n'8.72112008, Lei Estaduâl no 10.132/20í3 ê Provimento CGJ N" 003/2014.

O Bel. VálbeÍ Azevêdo de Mirândâ Cavalcanti. Oíicial do Primeiro Registro Civil de Nascrmentos e Ôb os e Pnvativo de Casamenlos, lnterdaçôes e
Tútelas com alribuição de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarcâ de João Pessoa Capilal do Estado da Paraiba, em vrrlude de Lei, etc...

DECLARA para os deüdos Íns de diÍêito que, o documento em ânêxo idenlificado individualmeôte em cada Código de AutenlicaÉo Digital' ou na
referida sequêncja. foi autenticado de acordo com as Leg,slaçôes e normas vigentes'.

DECLARO ainda que. pa.a garantir transpaÍência e segurança lurÍdica dê todos os atos oriondos da atividade Notarial e RegisÍal no Estado da
Paraiba, aoi instituido pela da Lei No 10.132, de 06 de novembro de 2013. a aplicação obrigatória de um Selo Digital de FiscâlizaÇão Extraiudicial
em lodos os atos de nolas e registro, composlo de um côdigo únrco {poí exemplo. Selo Digatal. 4BC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventiâ pode ser verifcada e côniímada tantas vêzes quanto Ío. necessário através do site do Tribunal de JustiÇa do
Estado da Paraiba, endereço httpsi/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que. na dala e hora êm quê ela foi realizada, a empresa I\4ANUPA COI\rERCIO. EXPORTACAO,
l[TPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS ÉlRÊLl tinha posse de rrm dÕcúmênlo coÍn as mesmas ca.acteristicas que toram
reproduzidas na cópia autenticadâ, sendo da emprêsa,t4ANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQU,PAI\,EN]OS E VEICULOS
ADAPTADOS EIRELI a responsabilidade. única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado â este Cartório.

Esla DECLARAÇÃO foi emitada em O9/O9r2O2O í9:23:58 {hora local) através do sistema de autenticação digilal do Carlório Azevêdo Bastos. de
acoído com o Art. 1ô, 10o e seus §§ 1' e 2' da MP 220012001. como tanrbém, o documento eletrônico aúenticado contendo o Ceúiícâdo Digital do
tilulaí do Cartório Azevêdo Easlos. poderá ser solicitado direlamente a empresa MANIJPÂ COÀIERC|O, EXPORTACAO, II PORTACAO DE
EQUIPAiTENTOS E VEICULOS AOAPTAOOS EIRELI ou ao Cartório peto endeÍeço de e-mail autentica@azevedobastos.not-br

Para iníormaÉes mais detâlhadas desle ato. acesse o site Etlp§:leulllgllal.azevedobaslos.nol.b. e infoímê o Códlgo de ÁuteolicêÇão Dighal..

Esta Declaração é valida por têmpo indêtemioado e está disponivel paÍa consulta em nosso site.

O reÍerido é verdade, dou fé

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057Í2d69Íe6bco5be4Íe350762f33b32691e9449330d387ee 1cc0fc30877gfd0833d3978d2b70460da3í0eelodfc453daol/32689b7
b6e1 7d4ba7006351,136c35e283bobe8156c

P,6dáM d. 8.pú'bk

^ltdid. 
P@rôrl. ls, Ioo-),

dr 24 d. ig$b d. :ülr,

https r//api. a utdigital.azevedobastos. not.bÍ/declaíâ cê0/61 42 02091 91 041 080536
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DEcLARAÇÃo DE sERVIÇo DE AUTENTtcAÇÃo DlGtrAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
Secretorio Municipol de Soúde
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os rlevidos fins tle direito, que a empÍesa MANUPA CON4ÉRCIO DE

EQUIPAT\4ENTOS E FERRAMENTA LTDA. CNPJ n" 03.093.77610003-53, fbi nossa

fomecedora de 0l Ambulância UTI tipo D. 0km. atendendo plenamente o descritivo no

Tenrro de Rel'er'ência. inclusive com o reveslimento em ACRÍLONITRILA BUTADIENO

ESTIRENO (ABS). com produto antibacteriano em sua composição.

Registramos que a enrpresâ cunrpriu semple e pontualmente com as obrigações

assumidas. no tocante ao produto solicitado. pelo que declaranros cstrr rpla a curttprir com o

objeto contralado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente

data.

\or a Soure- I I de auosto tle 1020

V.v"":ús
F_flt

I
d.^

t+-
§/c.
Costa

)
ip

d3

] -T'.^
loV- J lr-v-r 1
I-iina Jr"rniores10

Secretário N'íunicipal de Saúde

Dccrcto n' 002,2017

Rua Natuba s/n - Centro - No\,a Soure - Bahia - CEP - 48460-000
Fone - {75)3437-291 I -c-mail: saude(rirnovasoure.ba.gov.br

ao
o.
t-

Eli!!f-:EI I Autêntica çáo Digil.l cód igo: 6'1.12 t 10820972 5a55242í /rr ? Cartório Azevêdo Bastos
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REPÚBLICA FÊDERAÍIVÂ DO BRASIL

ESTADO DA PARA|BÂ
CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO OE CASA]I'ENTOS, INÍEROIçOÉS Ê TUTELAS OA COMARCA DE JOÀO

PESSOA

O Bel. Válbe. Azevêdo de Miíanda Cavalcanli, Oíicjal do Primeiro Registro Civil de Nasqmentos e Ôbrtos e Pnvalrvo de Casamentos, lnterdições e Tutelas
com at.ibuição de autenticar e reconhecêr Írmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. elc...

DECLARA para os deüdos Íns de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenlicação Digital' ou na reíeída
sêquência. foi autenticado de acordo com as Legjslações e noÍmas vigentes'.

DECLARO ainda que. para garantir iransparência e seguranÇa jurídica de todos os atos oíundos da atividade Notariâl e Rêgistíal no Eslêdo dâ Paíaíbâ, Íoi
instituido pela da Lei Nô 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicaÉo obngaló.ia de um Selo Digitalde Fiscâllzação EÍrajudicial em todos os alos de
lotas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234'X1X2) e dessa forma. cada autenticaÉo píocêssada pela nossâ

\-,ierventia pode ser veriÍicada e confirmada lantas vezes quanto íor necessário através do sile do Tribunal de Justiça do Eslado da Paraíba, endereÇo
httpsi//conegedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaU

A autenücaÉo digital do documento Íâ2 prova de que, na dâla e hora em que ela íoi realizada, â empresa MANLJPA COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EOUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRÊLI tinha posse de um documento com as mesmas caracte.ísticas que Íoram
reproduzidas na úpia autenticada, sendo da empÍesa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DÊ ÊOUIPAMENTOS E VEICULOS
ADAPTADOS E,RELI a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Carlório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em O5lO1l2O21 11121146 (hoÍa locâl) alravés do sistema de autenticaÉo dig[al do CaÍlório Azevêdo Bâstos, de acordo
com o Art. 10. 10P e seus §§ 1" e 2" da MP 2200/2001. como também. o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do tilulêr do
Canôíio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa IIANUPA COÍt ERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAITENÍOS E
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI ou ao CaítóÍio pelo enderêço de e-mail autentica@azevêdobaslos.not.br

Para inÍoÍmâçóes mais detalhadas deste âlo, acêsse o site Ellp_sllgulllgilal.azevedobaslos.not.br e iníotrr,e o Códtgo de Autenticaçáo Digtal..

Esla Dêclâração é valida por tempo indêtêrminado e está disponivel para consúlta êm nosso site.

'Código dê Autenticâção Digital: 614211 08209725856242-1
.Lggislaçôgs Vlgentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002 Lledidâ Provisória no 2200/2001. Lei Federal n' '13-105/2015. Lei Estaduêl nô

8.72í12008. Lei Êstadual i6 1O.1322013 e Ptoúmenlo CGJ N' 003/2014.

O reíerido e verdade. dou fé

CHAVE DIGITAL

00005b1d73fd94í057f2d6gte6bco5bc21cb2d42e529edb098db0a0ae1c63032618b692'10b1ô7ff97450b8e905a67618b06f4ded7ae838931ã9d2f60beb2ba4
d4ba7006351 436c35e283b0be8fi56c
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Aú Épilácio Pessoa, 1145 Bairro dos Eslados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 32,Í4-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

DEcLARAÇÁo DE sERVtÇo DE AUTENTTcAÇÃo otctrAL
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Rubrlca:

EsrADo oo prnuí

PRTFEITUÊA MUN}CIPAt §T CURRAT NO1'O DCI PIAUI
txscnrçÃo rsrnouAr srensrARrA MUNrcrpAL oE sAUoE oE cuRRAr Novo
o PrÂur 07.417.5361W1-56291A812019 Av BOA ESPIRÂNCA, S/N - CINÍRO

ATESÍADO DE CÂPACIDADE ÍECNICA

Atestamos, a pedldo da interessada e para fins de
pr§&as, apüdão de desempenho e atestâdo de execuçâo, que a emprêsa
MAI'IUPA COMERCIO DE ÉQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTOA, inscrita
no CNPJ Or,@3.776lOW3-53, csm sede a AV. Bernardo Manoel,10.360,
Mudubirn, Fortalsrâ {E, Forneceu e §ECRETÍIA|A MUr{§PÀL DE §AUDÉ

DE CURRAL NOVO DO PIAUI - Piauí, O1 {um) Veículo CHEVROIET/SIO rs
D§j[C, cor branca, modelo 220ç3?., ôno 1019, modelo t020, adaptada em
ambulilncia conforme o Empenho ne613fi)1, em atendimento ao
SECRETARIÂ MUI{ICIPAL DE SAUDE DE CURRAT NOVO DO PlÂUl - Pl Nf ne

8§, de29í9812019 - Chassi ne 986143OX0IC411030

Registramos, ainda que a empÍesâ cumpriu fielmente
Com suas obrigpções, nada eonstante que a desâbone técnica e
cornsrclalmênte, até a presente data.

TERESINA 06 SETEMBRO DE 2019

.tF

UA*<-o Lt )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI -PI

1
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Rúrlca:

PRlt ElRo REG|sÍRo ctvtL DÊ NASctMENTo E óBlÍos E pRtvAnvo oE cÂsa]rtENTos, t TERotçoES E TUTELAS DA coMARcÁ DE JoÀo
PESSOA

REPUBLIôA FÊDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADo DA PARAÍBA

caRTóRlo azEvÊDo BAsros
FU}'IDADO EM 1888

Av. Epitácio Pessoâ. 1145 Bair.o dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Íel.: (83) 3214-904 / Fax: {83), 3244-54U

htlp://w!wv.azevedobastos.not.br
E-mail cartorio@azevedobaslos.nol.br

oEcLARAÇÃo DE SERVIço DE AUTÉNÍIcAçÃo DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcânti, OÍcial do Primeiío Rêgistro Civil de Nêscrmentos e Óbrtos e Pnvaüvo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas
com atribuiÇão de autenticâr e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capilal do Estado da Paraíba. em virtude de Lei. etc...

DECLARA para os deüdos Íns de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Aútenticâçáo Digitâl'ou na íeÍêndâ
sequência, foi autenticado d€ acordo com as Legislações e noímas vigentes'.

DECLARO ainda que. para gaíantir transpaéncia e segurança juridicâ de todos os atos o.iundos dâ âtividade Notariâl e Rêsistíal no Estádo da Para,ba, foi
instituido pelâ da Lei N" 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicaçáo obrigaló.ia de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1234'X1X2) e dessa forma. cada autenticaÉo processada pela nossâ

vierventra pode ser venÍcada e conÍirmada lantas vezes quanto foa necessário através do sile do Tribunai de Justiça do Estado da Paraíba. endereço
htlps.//coíregedoÍiâ.ljpb.tus.bÍ/selo.digilaU

A aúeôticaçào digital do documento íaz prova de que, na dalâ e hora em que ela foi realizada, a empresa MANUPÀ COMERCIO, EXPORTACAO,
IMPORÍACAO DE EOUIPAMÊNÍOS E VÊICULOS ADAPTADOS EIRELI tinha posse de um documento com a§ mesmas ca.aç1êríslica§ qúe foram
reproduzidas .,a côpia autenticada, sêndo da empresa MANUPA CoMERCIO, ÉXPORTACAO, IMPoRTACAo DE EQUIPAMENToS É VEICULOS
ADAPTADOS E,RELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docurnenlo apresentado a esle Cartório.

Esta DECLARAÇÀO foi emitida em OSlO1l2O2l 121a9t51{hora locâl) através do sislema de autenücaÉo digital do CârtôÍio A2evêdo Bastos. de acordo
com o Art. 1o. 1tP e seus §§ '1" e 2'da MP 2200/2001. como lambém, o documento elelrônico autenticado contendo o Cerlifrcado Dig,tal do titúlar do
Canóío Azevêdo Bastos, poderá ser solicltado direlâmente a empresa iIANUPA COiTERCIO, EXPORÍACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAÍI|ÉNÍOS E
VEICULOS AOAPTADOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mâil âutentica@azevedobastos.nol.bÍ

Para iníoímaçÕes mais detalhadas deste ato, acesse o site bll0§Jlegllljgilal.azevedobaslos-not-b. e inÍotr.,e o Código de Autênticaçáo Oigital..

Esta Declaraçáo é valida por tempo indeterminado e está disponÍvel pãÍa consulta em nosso site.

1Côdigo dê Autenticação Digital: 61420711191625100723-1
,Legisl.çôes Vigentes: Lei Federal n' 8.935194, Lei Federal n" 10.40612002, [4edida Provirótia n" 220012001. Lei Êederal no 13.105/2015, Lei Estadual n'
8.72112008, Lei Estadual n" 10.132/20'13 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O reÍendo é verdade. dou íé

CHAVE OIGITAL

00005b1d734íd94m57í2d69íe6bco5bc21cb2d42e529edb0g8dboa0ae 1c6303díed86*250d39e808add49320412acM44c960â448e2294dc18162d4fe493d9
7d4ba7006351 436c35e283b0be8Íf 56c
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Prefeituro Municigol de Camacõ
a5ÍÀro DA 8ÁHrÀ
Á!ênidã dôr Pronêiro§, rln-Cênlro
ff P- 4s.N80{oo €ÁMAç&§Âhta

AÍESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

AtàstamoJ pêra fins de comprovãçâo de realizaçáo po. completo dos serviço de rORNÊCtM€Nro oE AQUISIúO DE

vEÍcuLo ÀMsuúNcrA slMptEs REMoçÂo 4x4 Dr[sEr ]oÍENcrA MINTMA 18ocv, pÂRA TRANspoRÍAR os pActENÍts
DE§'E MUHIcÍPlo PARA ÀÍtNolME io MÉDtco EsplcrauzÂDo, coNFoRMt FoÊTARta Nr 3.t21 € pioposTA

09465.021000/118&02 - Mtr,l§ÍÉRto OÂ SÀÚOt e CONFORME ESpÉCrFrCÂçÕ[S CONÍIDAS NO EDtÍAr, pera EmpÍesa
Manupa Com. Exp, tmp, de Equip e Veiculor Adaptadoi EIREU, com sede à RUÂ TEONARDO R DA
SIIVA Ne 248 PITANGUEIRAS TAURO DE fREITAS . BA CEP - 427OL42O, inscrita no CNPJ n. e

3.093,77610007-87, pessoa juridicà de direito p.ivâdo. O velculo foi entregue em coníormidade com as exiSências

cor':tidas em edilê, e s€u ÍerÍo de Rererênciâ na Prefeitura Munrcipal de CAMACÀ (SECRFTARIA DE SAÚDE), conforme cs
seguintes quantitrti!oi:

ÂMBULÁilClA de simpler reínoç5o. novo,'0" km, (om 1 ano de 8!íanlia lcm lhltc de km,.ôo d, cgmp.ô ou 5up.íoÍ, potênqia

mi0ima 185 CV Trana.ni5tâo l,po,Banuôl 6 velo(iCades, íeios diintelío5 a dis.o e traseiro a t.mbor, lra(ro 4ú, dic!€|, o.dldâs
er(tÊrnâ5 ctrmpíiínefltó ruperio. â 5.370, largura iuperioa a 2.130, entre eixo sup!íloÍ a 3,090. cumpííoento intehc dt ambuláírcit
supêílor a 2.f,m, tânque dê aombuslívêl rLipêrbí há 75 it, direçâo hrdÍá|,hca ou elétrica pneur íadrar5 245/70 I 16, alteínâóor 140 A,

bateÍla l2V - 70 Ah, aôparidade de ..rtq superioÍ i 1.200 k& plro am oÍdcm de Ínaícha 192019. lsolamento Ér:r|ico - acúilico;
ret estimentq interno nà3 lrterris e tlto €m tPiFV) Fibra de vrdro; piro aôtidlr.lp.nte d. llt íeC*ênch em íibÍa de vldro; ArÍnáílo
írortal inteÍno ,oaálizado na íeglão supúioÍ €ryr rlbra de üdío; iluminaç,o intorn. €ln IED 12 vi 02 to6sdô! Int.'rnrt 2P mal! Í 110 Vca:

01 frrol d€ lmbarqge instôlrdo sobrê a poÍta tralclra; inveror de voltegem 400 WatB C2 Tomrdá intemâ t2 vcc; Shallzaçlo ôaía
çgrn rirene eletÍônicâ e 01 tom; lurc' dc adrrrtêndr íiladat na5 lôteÍai! do veiculoj s€ndo trêr em cada lado c 02 na tÍa5€ira; Maca

rêtrátil d€ ãlumiíio com colchonete e cintor dc slguÍançat Baôco iateÍ.| pôÍô 02 pestoar corn ainlo de s€guranç! individual,
estoíaÍnests de aoljlv,n de aita regltêôaia. Cora ôssentàmlntos e encoato! ús costar indivialuli5; SuÊoíte pttô Íixaçlo de um ttliídro
de oútênio soÍÍl câpi.JdBd€ da 1 m3/7 lltros; .é8uê de OxiSênio de 03 pont.s coÍn ílurcmet.o/a5pk.doíllmidificidoÍ: rede de

oriSânig qom vályulô e íronômetrc em loc.l da lácil virualiraÉo, Umô jrnêlô lôteÍal corÍediça com pelícrrla opôcôr V;drôs nas duas

taínpô§ tÍasêira5 ao re.Britla ê peficulr opacâ; Conlu.to çomphto óe Íechaóura, trinaot doir imonêçêdoíer rendo um em çadt
porta: §l§i pottas tíàseiras !m Íibn som abêrturô LteÊl da íolha dupla; instrhção de uín ventllador eraústoÍ; pintuíà €rterna ra €or

do vÊiculô; l.!§t.htão de !m ruport! 9.r. ro.o e pla§rna ,irado no bâlâúííe; 8â1.ústrê lúôdo no teto; ílfoÍço tixado ôo ptto, embrlxg
dê trd.5 is Íodôs dô .ilrcê em àlumínio; Sríi8íafas pad.ào rrnbulâô{irj Crvidadr piía comuôicaçlo çom t càbine; €qliprmc o

operôaioGl ilríl Eerríciamento di todo o írtcma alélÍiçg ds.mbuláncia; po!Íibllitôndg com.ndo lntê.no da d.ôtro d3 ctblna dô

ílollrlrta pâra o ralão do pacirntr, gerenclando bôterlà. ilumlnaçâo Inilrnô e exlarnr; sinaliraçto 5o^o.! e vi5uô1, dilpoodo de 01

rrÍe3àdor d€ pâredÊ 1!0x ?20V, 01 ç!neB.do. y.i{!lôí com ..bo u58, êr.luiôdo inst.irçâo de botô6 na (abhe do mgtoÍi5la paía

teÍêncramênto ooi (omponêniê§ elatílço da ambu,án(iô COM An ?ACII§T€ rircne dr Ínêrcha ré com câmera P&ÀNCHÂ 0E

Pot-lÍlL:NO. Cr,r.!rindo todas as normôs dô 
^6NÍ 

e dotada de lodcs os C4 CONÍRAN.

06 píodutoslserviços foÍsm rêaliràdôt e/ou entregues corn sãtisfâção, cumpÍ'ndo todas às cláusulas do conÍato Ílc 049/2019, e

ssu§ retpectiv§! adltLvo!, ng peíbdo.

'TdTTClo 
d§ §!rvIçO: FUNDO MUNICIPAL DT SAÚDE OE CAMACÃ. BA;

Imlnsa a§ntr§trdà: MANUPÀ COM. axP, tMP. Da EqUrP f VEíCULoS ADÂPIAoOS ElRtll, corn ted! à RUÀ I.ÉONArDO fi DÂ

§llvÀ litr 248 P,lAN6UltF*§ IÀURO D[ FRlrÍAs - B^ CE a:701420, iniivita ôo CNPJ n. I 3.093.77610007-87.P.

BA 17 de derembro de 2019

8..t I
OZITL RODR DÁ CRUZ 8ASÍO5

M!nic1pàl
CIPAI D[ SÂÚDE DE CÂMACÂ

OI CH€VROI.ET 169.900,00 169.900,@
cHlvRoLE 510 414 CÂB|IE §lMPrES
ÂMBUúNcÁ ÍrPo À srMPL€s RgMoçÃo

cNp, 09.466.02U0001-?1

tsPEc,FrcÂçÀo MARCÂ TOÍÂL
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LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCTONAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVA
1

8,1

RAZAO SOCIAL
: MANUPÂ COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ÀDAPTADOS EIRELI

LOCALTZAÇÃO
RUl l,Í1)N,1RDO R D.,t S1u.7

PITÁNGUEIRÀS

CGA

t00335)5

SÁLÁ 614 6 ÁNDAR

L4URO DE FREITÁS

21u

TNSCRTÇÃO rMOBrLrÁRrA

12701120

107U300218561,1

CODIGO DE ATIVIDADE
151 1 I01 Cr»nércio a varejo de autoní)\'eis, cdmionctas e uÍilitarios novos

oBSERVAÇÕES E/OU RESTRTÇÕES
OBS: SIDE ADtUlNlSl R{llvA
ATTVIDADES: COI\íERCIO ATACADIST^ Dl AUTOlvlOVIr.lS E UTILITARIOS Àt APTÀDOS, NOVOS. A|\4BLrL^NCIAS,
VIA'IURAS, gOMBEIROS, CONCESSIOi,IARIA IMPOliIâCAO E EXPORIACÀO COI\,,tsRCIo AlACADIS-IA DE CAvtINIIOLS
E CARROCI]RIAS ADAPTADOS. USADOS, GRIjÀS. ATToNI]IRAS Dl] (\)NCRI]TO, IMPORTACÀO I] EXPORTACAO
CoMERCIO AIACADISIA DE SÉN,llREAOQ[,ES A,,A.P |AL)OS. NOVOS. r\,lPOKlAC-A.O E EXPalRl-A.CA() COMERC()
ATACÁDIST^ DE ONIBIIS ÂD..\PT.ADOS. lvíOTORtlOl!.1F-. NOVOS, l\,íPORT^(l^o I IXPORTAC^O COI,IERCIO 

^ 
VARIJO

DE AT;11)MOVEIS, CAMIoNLT,A.S E U IILII,{RI(.}S NOVOS. CAMIN}IOES \0VOS. REBoQIJES E SENITREBoQIJES NOVOS,

ONIBUS F. I\,,ICROONiBIrS NOVOS- NlÂQt rlNÀS. LQl.,lPAl\'ÍI-.NTOS P.4RA I.ERRAPLINA(il]l\,1, TR{TORES. CÂMINHOES
cRUA. t]Ê t'oNEIRAS, ptpoQULIRAS, NrVELADORAS, RASPADORAS DE PISO. tvítNEL{CAO E CONS.TRUCAO, CArvíINHOES
NOVOS. IMPORT^C.Ao Il IXPORTÀCAO COI\,{I]R('IO 

^ 
VARI:.JO DIr. z\llTOIr'lOVLlS. C',\\'llONaIAS l, llILI?ARIOS

USADOS. CANllNlIOES, RLIIOQUES E SL,MIRtlIlOQlrLS. oNIlJtiS ! NIICR(X)NlBl..íS lÍSADOS. N,lAQtllNAS. L,Qlll|',{MEN IOS

PARÂ IIRRZ\PÍ.ENAGT-Iü" TRAIORES. CATIINIIOLS CR[]A. BF,IO\EIRÀS, P]POQT]EIRÀS, NIVELADORAS. RASPADORAS

DE PlSo. MINELACAO E CONSI RtICAO. CAI\'IINHOES t SADOS. llltPORIACAO E EXPORIACAo COlr.lERClO A v,A.RLiO DE

MOTOCIfl.IIT^S D MOTONETz\S NOVAS. INCl.lrSM ll.llTRtc..ls. II\,íPORIÁCAO E EXP()RTACAO CON'I|R(]O A VÁ.RIJO

DE MOI()CICLETAS E N4OIONBIàS llSAllAS. NCLITSIVE ELEIRICAS SLRVICOS DE INS'IALACAO, N1ANL,TENCAO Ê

REPARACAO DE,,\CI]SSoRIOS PÂRÀ VI]ICI,]I,OS ÁIjTOMoToR!,S. IMPOR1À(].^() Ê EXPORTACAo SI]RVICOS DI] REBOQI]T1

DE VBIC[TLOS C0I4tsRCIO VÁliEJlSIA Dt ARI]GOS DO VES'fLJÀlLlO tr ACISSORIOS. ROt.lPA§ N{EDICAS. AVÊNTA|S
COMERCIO VAREJISTA DII ÁRTIGOS TOTOGRAIICOS l- PARA FIL\íACII\{ COI\'lllRCl0 v^RI]-JISTA ÊSPlflt\LIZADO DE

INS'TRI;IV'ENIOS MI-ISICAIS Ê ,A.CESS()RIoS. SIRENES DE ÀN,|BT]LA\(]IA ! POLICTA COMERCIO VAREJISTA DE
FaRRAcIt(S E F!-RR.1I\,1[.NTÂS, MAQIrlN^S, APARIil.llOS l] F.QUÍPÀN'II,NTOS PARA trSO N{IDICO F. IIOSPITAL^RIIS.
PARI ES E PLCAS. IMPOR IACAO E FIXP()RI ACAO COi\,lERCIo VÀl{§JiSIA Dt I'IATERIAIS DÍ': CONSTRI]CAO. II.JOLOS t
TELI{AS COMIRCrO V^Rl]JTSTA DE EQtTTPAMDNTOS P^R^ nSCRITORIo MITSAS. CÀDErR^S. ÀRI.ÍARIOS CO]\,IÊRCIo
VAREJISI'A ESPECIALIZADO D!.l,Qt-Í11,.{MEN IOS DE 1'L,LEI"ONIA E COIlItINICACAO- llr.íPOR IACAO E EXPORI ACAO

EMtssÃo: 15t03,,202 t vALIDÁDE: 3 ti03/2022

Código de Autênticidade: 1283í6
Documonto omitido via lnlornêt ê dgverá sêÍ vâlidâdo no endêÍêço: hípj/sêÍaz.laurodeÍreitas.ba.gov.ba.

IIÂNTER AFIXADO EM LOGAL VEÍVEL

NOME FANTASIA
MANUPA

CNPJ

03.093.776i0007 -,i7



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

04t11t2021 005266641

F

CONCORDATA, FALÊNCN, RECUPERAçÃ
EXTRAJUDICIAL - 1O GRAU

O JUDICIAL E

9ERTIDÃO No: 005266641 FOLHA:1/1

internet no sitê do Tribunal de JustiçaA auteíticidade dosta certidão poderá sêr corÍiÍmada pela
{http://esai.tjba jus.bÍ/sco/abriíConteíenciâ.do).

CERTIFICO que. pesquisando os registros de dlstribuiçÕes de feitos cívêis do Estado da Bahaa,

anterioÍes a data de 0811112021, verifiquêi NADA CONSTAR em nome de

MANUPA COMERCIO, EXPORTACÂO, IMPORTACAO DE EQUIPÀMENTOS E VEICULOS ÂDAPTADOS
ElREL|, poíador do CNPJ: 03.093.776í0007-87, estabelecida na R LEONARDO R DA SILVA 248, SALA 6'14
6 ANDAR, PITÂNGUEIRAS, CEPi 42701420, Leuro Dê Freitas

Os dados informados são de Íesponsabilidade do solicitante, devendo a titularidâde ser conÍêrida pelo
interessado e/ou destinatário, A presênte cêrtidão abÍange pesquisa no banco de dados pelo período dê 20
(vinte) anos.

Certiflco finalmentê que estâ cerlidão é sem custâs

Êsta cêiridáo foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir dâ data de sua emissão. Apôs
esta data será necêssária a emissão de umâ nova certidâo.

Sâlvador, segunda-feira, 8 de novembro de 202'1

0a5266641
PEDIDO N': []ülilllllllrill

CERTIDÃO ESTADUAL



Pm..oqUUirx]$LilU
Folha: r gI
RubÍlca: T -

Pá, ina l. ile l

pccei;ucrciár-ro
J'JSTIÇ.i DC :ià3ÀLHC

CERTTDAO NEcÀTrvÀ ps oÉsrtos rRÀBÀLHrsrÀs

Nome: MÀNUPA COMERCIO, EXPORTACAO,
VEICULOS ADAPTÀDOS EIRELI (I{ATRIZ
GNPJ: 03 .093 .77 6 / 0OO7 -87
Certidão n': 232l.9204 / 202L
Expedição: 30/07 /2021 , às 13:59:11
Validade | 25/07/2022 - 180 (cento
de sua expedição.

IMPORTACÀO DE EQUI PÀ!,IENTOS E

E FIL]ÀIS )

e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ltA§upA coMERcro, ExpoRTÀcAo, rMpoRTÀcÀo DE BeurpÀltEMtos
E VEICUIJOS ÀDÀPTÀDOS EIRBI'I (MÀTRIZ E FILIÀIS) , iNSCTitO (A) NO CNPJ SOb

o n" 03.093,776/0007-87, NÃo coNsrÃ do Banco Nacionaf de Devedores
Trabalhist.as.
Cert.idão emitidâ com base nÕ art " 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Í,el n' L2.44a, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Àdministrativa n' I47o/2ALL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agost.o de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esLão atual-izados até 2 (dois) dias
anLeriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesLa a empresa em relação
a todos os seus estabe lec imentos , agências ou filiais-
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidadê no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) -

Cert j-dão emitida graauitamente.

INFORMÀÇÃO I}ÍPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhístas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenEos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



08/'11121.0S:05 ConsLrlta Regularidade do Empregêdo
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Cá.Í,XÃ
CÀIxA ÊcoNÔMICA FEoERAL

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Xnscrição: a3.a%.776/ooo7-87
Razão SocialÍ4ANUpA cor,4 EXp IMp Ee VEICULoS

Endereço: F LEONARDO R DA SILVA 248 SL 614 ANDAR 6 / PITANGUEIRAS / LAURO
DE FREITAS / BA / 42]AÍ-42O

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 servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02111 l212l a OllL2l2OZt

Certificação Número: 202 1 1 10200395 37 55287 43

Informação obtida em 08/Ll/202L 09:06:33

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

https:/lconsulta-crf .caixa.govb/consultacrf/pages/impressao.isf 1t1
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I.IANUPA COMERCIO gE EeUrpAntCíITOS E FERRAMGÍ{TÃ§ ETRELI

CNpl nc 03,093.776/0001 91 - NIRE no 3560209550-5

ÀLTERAçÂO CONTRATUAL

!,iâi{UELLA IÂCOB, brêstleira, sotleira, comerciante portaóora do RG no
40.182.722-7 SSP-SP. e do CPF no 372.532.828-50, residentê e domiciliada a
Rua Traipu, no 542, Aptdno 8, São Paulo, estado de São paulo, CEp 01235-
000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada sob a
denominação de i{ÂNUPA COMERCTO DE EQUIPAMÊNIOS E
FfRRÂlilEÍlTA§ ÊInfLI, constituidâ .legalmente pelo a.o constitutivo
deyidamente ârquivâdô nâ Junta ( onê.oar do Estado de Sáo Patii§, §ob NIRE
íq 3560209550-5 de 08/02/2018 e inicio de âtividades em 01/12/1998,
devidamentê inscri!â no CNPI sob no 03.093.776/0001-91, estabelecida à
Avenida Marques de 5ão Vicente, no 1619. Sala 2705, Vá rzea da Bôrra Fundô,
cidade de São Pôulo, estado de São Paulc, CEP 01139-003, e suas flliais sendo
uma no êndereço Rua Leonardo R. da Silva, no 248, Sala 614, 60 Andar,
Edifieio Inínity Empresarial, Bairro Pitanguerrôs, CEP 427A1 420t na cidade de
Lauro de freitas, estado da Bahia, NIRE no 29901304896, CNPI no
03.093.76/0007-87, Àvenlda BênJâmlm Brôsil, no 2108, Sala 03, Mondubim,
CÊP 60711-442, nâ {idade de Êôftêlêzê, estâdo do Ceirô, NIRE no
239999038817, sendo seu CNPJ no 03.093. ?7610003-53, Rua Sêlgueiro, no
200, CEP 29119-150, BâiÍro Ataíde, na cidade de Vila Velha, EsÊirito Santo,
NIRE no 32999039331, sendo seu CNPI no 03.093.776lC005- 15. Avenida
Iefe, no 204, Eairro lapiim, Conjunto 31 de março l, Sala 01, Altos, CEP

69078-000, na Êidâde de Manaus, estôdo do Arnazona5, NIRE

n413999024028, §endo seu CNPJ nô 03.093.77610004-34. e AvÊnidô
Historiador Rubens dc Mendonça, no 157, §alô 304r Bloco A, Bairro Bâú, na

cidãde dc Cuiabá, estado do Mato Grosso, CEP 78008-900, NIRE no

51999034075, sendo seu CNPI no 03.093.77610006-04, e Praça lpiran o

255, Anexo 5U01, Eairro Centro, cidade Sarandi, estado Paraná, CEP 87,

0005, NIRE 41901932764, sendo CNPI 03.093.776/00A8-68, e Àvenida

coliE os dádos do áto êmr htl9s:rlselodlgtál-lp5.lus.br d c@$lle o odmento em hnps ,is2evedobastos.noi.btd@umenlo61.122I0721585333567
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ÀrteÍricaçào Digllal Códlgo: 61,r221 072156:15333567-3
Data: 21 lO7 12021 08t11t1 A

Valor Total do Ato: RS 4,66
s3lo tligi!ãl Tipo tlormâl C: ALV0?459.'iPQ5i

CaÍtóÍio AzeYêdo Bastos
^t 
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Rubrica:

: Cârtório Azevêdo Bastos
à 4,. ttésid sL E,r1á.io P..tô. ' 1 1 rs
g s,r'6dú r.,âd., r.ã. P*-.- Ps
i {§31 ,ê'§ra! - *ó.rro@l!..v
ã tues:rlâz-ldobse3."d.b.

CLÀU§ULÂ FRI§EIRÃ

ü iituiôr re§oiye ôlrÊrâr o enderêço da Ft{ial NIRE 4f901932264, Ç}lpl
0:.093.77êl§008-68, PÍaça lpiranga, nô t§5, Ànexo SlJ01, Bairro Centro.
crdâdf SaÍandi. estàdo parãná, CEp STtfl-0§0S, para o endereço Rua padre
Elsy lr1ôràwreÍ:, ql-Res. Buriti It, CEp 94600-000, Àbatia -paraná.

CLÀUSU1.-À §EGUNDÀ

0 rrtular resolve alterar o endereço da titular da Empresa Individual CÊ
Respons; brlidade Umitada 5ob a denominô{ão, Manuella lôcob, poftadorâ dô
P.G no 40.182,722 7 SS1-S?, e do CpF no 372.532.829-50, residÊnre e
dômiciiiãda õ p.!a Tralpu, no 542, Aqto nô g, 5ã§ pãulô, estado de São pàulo,
CEP 01235"§00 pâra o endereço CoÍnerrial Avenlda Môrques de Sàô vicente,
ne 1ê19, §*la 2705, V átzea da Barrà Funda. eidâde de São paulo, eslado dê
5âo Paula, CÊP ô1i39"003.

da Silva Büsno, 5/N, euàdrô O Lote 10, lralrro Parôtso( Polvilho), cidãde
caJàmar, e§tado São Paulo, CEp 07793-690, NiRE 35906119960, sendo Ct'lPJ
0,i.093.77610009 49, deltbera êJustar a presente alteração de ato
con§itdtivô. rsediônte as coIdlçõcs estabelecldas nôs clausulãs seguinteç:

CLAU§ULA T§RCEIRÁ

O titular resolve alterar os objetivor da Eirell àcrescentando as segulntes
atividade3:

2934-1-01 - fabriçaçáo de Cablnes, Carrocerias e Reboques para Camlnhôes;
2939-1.A2 - Fabricação de Carrocerias para ônlbus,

cordlra 6 d.dos do aro €m: híps:r/*lodigrrál-rjpbtls-bf @ consulre o oo@menro em htps:/;azevêdobaslos.nor.brrd@umenlo/61 422I 0721 561 533J567

EliÍ*18 -9 Autenticaçao Diglral cod iso: 61122107215 53335671
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CLÂU§ULÀ QUARTÁ

O titulãr res§lvê consolidar o conrato soaial para refletir as ôlierações ora
aprêvadas, o qual pa§§ará ã ter a seguinte redação:

coN§olrDÀçÃo DAs CLAU§ULÂS DO aro Cor{STrrurÍVO

r - DÂ DÊhloHil(AçÂo Do NoMÊ
A EIRELI girará sob o nome eÍnpresarial Manupa Comercio, Exportação,
Imporlação de equipãmento§ ê Veic§los Ádaptados Eireli, devtdamentê rnscntâ
§ob NIRE nc 3560209550-5 de 08102/201§ e lnicio dê âtivldâdê§ êrn
0L/7211998 no CNP.I sob no 03.093.77610001-91.

Ii - DÂ sED€ § 5UÂ5 TILIAIS,
A sede da EIRELI e seu escritôrio âdrninistrôUvo e$á situadâ na Avenida
l{arques de São Vlcente, no 1619, Sala 2705, VaÍzea da Barra Funda, cidacie
dê Sâo paulo, estado de São Paulo. CEP 0113S-001, NIRE nç 3560209550-5,
Ct{P, n€ 03.A93.77 6/ 000 r -g 1,

e suas Ílllals. com s€us escritó''ios adíninistralivos, tipo Home Office, situados
nos endereços:

-Rua Leonardo Rodrigues da Silva, no 248, Sala 614,60 Andar, Edificio Infin§
Empresârial. Eâirro Pitangueirãs, CÊp 477tr.-42o, na .iÍia{ie c,ê kuro de
Freitas, estado da Bahia, NIRE no 29901304896, CNPJ no 03.093.7610007-87,

- Avenida Benjamim Brasil, nô 2r08, Sala 03, Mondubim, CEp 60711-442, nâ
cidade de Fortaleza, estado do Ccara, NIR§ nú 239999038817, rendo seu
CNPJ no 03. 093. 77610003-53,

- Rua §algueiro, no 200, C§p 29119"150, Bairro
yelha, E pirito santo, NIRE n0 3299903933
43.093.776/04§5-15,

de ila
P] o

Cadório Azêvêdo Bastos

^Í 
Pr.idÀrê E.itf.i. ,ijd - 11À

Eirà*lEr I autêntrc.çao DisIat códtso: 614221072í5045333567-5
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Folha

- Âvenida TeÍe. no 2§4, Bairro làpiim, Conjunto 31 de março I, Sala 01, Alto5,
CEP 69078-000, na cidãde dc trlanaus, estado do Âmôzonas, NIRE
nô13999024028, sendo seu Ct,lpJ no §j.093.776l0004-34,

- Âyenida Historiador Rubens dê tulendonça, no 1S7, Sala 304, gloco Â, Bairra
3aú. na cidade dê Cuiabá, estado do Uato erosso, CEp 7go0g-900, Í{IRE no
5199903407s. sendo seu CNpl no 03. C93.776/0006-04,

:_!u_a Pa-d1e E-l9y Morawietz,4l-Res. Buriti II, CEp 84600,000- Abatia -pararui,
NIRE 419019932764, sendo CNpl 03,093.77610009-69.

- Àvenida §ento Da Silvâ Buêno, Quadra,§.* Lote 10 - pârâiso * cidade de
Cajamar, estado dê 5ão pauto - CEp 07793,690, IIIRE 3§906119960, sendo
cNPl 03.093.7 7610009-49, ê

II] . DA DURAÇAO,
O prazo de duração é por ternpo indetermlnãdo. É gàrantidã a continuidadc da
pessoa Jurídica diante do impedimento por torça maior ou impediÍnento
temporário ou períflanenae âo titular, podendo â smpresa ser ãlteradô parâ
atender uma nova situação, podendo abrir filiais em quôlquer localidade do
território nacional.

IV . DO OBJE'TIVO DA EIRÊLI E:
O objetivo da EIRELI é:

45.11-1-03 - Comercio atacadistâ de automóveis e uti adaptados,

novo§ e u§ados, corno âmbulânciês, liatu
exportôção.

oe
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9 autêntlcaçâo Disxal códlgo: 61rt22 t 0721 5645333 567-6 1., : Carlório Azêvêdo Bastos
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45.11-1-0á - Comêncio atacàdlstô de camlnhôes e carrocêrlâs adaptôdos,
novos e usados, aomo gruas, betonelrôs de concreto, importação e

exportãção.
45.11-r-05 - cornercio atacadista de §emi-rebaques adaptâdos ou não, novog

e u§ãdo§. importaçâo e exportaçâ§.
45.t1"i'06 - Côm€rclc atacaàlstâ de ônibus ôdaptôdos ou não, novo§ e

usôdos, irnportaçâo ê exportôção.
45.1t-i-01 - Comércio a varejo de automÔveis, camionetas e utilitários novos,
càfTlin[ões novos. reboques à semi-reboques novos, ónibus e micro-ônibus
novo§, mêqulnas, equipamentos para terraplenagem, tratores, caminhõ§
9ru4, §etoxeiras, pipsqueims, niv§ladoras. ra§pàdoras de pi§o, mineÍaÉo ê
con§truÇão, cônrinhões novos, lmpeúação e exÊ§rtôção.
45.11-i-02 - Comércio a varejo dé?utomóveis, camionetas e utilitarios noYos,
caminhões usêdos, reboques e semi-reboques usados, ônibus e micro-ônibus
usado§, rnaquinas, equipamentA! para terraPlênagemí tratores, caminh6es
grua, betoneiras, pipoqueiras, nivàladoras, r§5Éadoras de piso, mineração e
construião, câminhõ€s u§êdos, impÕÍtâçãore'gtB§Ítaçâo.
45.41-l-03 - Comércis ô vaÍeio de motocicletas e motonetôS novas, inclusive
elétricês, importação e exportôção.
45.4:,-2-M Comércio ô varejo de mctocicletaS e motoneta§ usadas, incluslve
eletricas
45.?O-0-O7 - sêrviçr:§ dê instôlaçâo, manutenção e reparaÉo de acessórios
p3râ vêículo§ ãutornôtôíe§, impoítaçáo e exÍrôrtâ§ão.
52.29-§-02 - Serviçôs dê reboqle de veiculos
47.81-4-AO - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessóíos
47.89-O-AA - Comércio vaÍejista de artigos fotográlicos e pôra filmagem
47.56-3-A0 - Cornércio vareiisla especializado de instruÍnentos musicãis e
acessório§
47.&-ú-Al - Comêrcio yarejistô de ferragens e ferrarnentas, máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-ho§pitalares, partes e
peç;js, imporlação e exportação.
47.44-0^99 - Comércio varejista de môteriais de conslrução em geral
47.8ç-f'-07 - Csméreio yarejista de equipamentos pôra esqritório
47.52.1-A0 - Comércio varejlsta esp€clallzôdo de equipamentos de teletonta e
comunicação, lmportação e exportaçãO.
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça
47,59-8-99 - Comércio varejista de outros artiqosi
não e§p€ciflcados antêrtormentê, bandêidê§, âdê§iv lta

Íné§lico

exportâção,

ffi
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Rubrica I

49'30-2-02 - Trenspo(e rudovlárlô dê cargr, excêto prÕdutoE p€rlgosos e

mudançe§,,ntêrmunicipâ1, lntere§tôdual e lnt€rnaci§nal
{7.51-2-01 - Comércio varejlstâ especializado de equlpamentos e suprimentG
de inÍormátice, impoÊação e exportação.
45,30-7-03 - Coúércio â varejo de pêçôs e acessórios novos para veiculs
ãutomôlôí€§, impÕrtâção e exportação.
19"30-1-03 - Fabricàção dê cablnes, cãrrscsias e reboques pâra outrôs
veículos automotore§, êxceto câminhõês e ônlbus
47.73-3-00 - Comércio varEista de artigos, insúumentos e materiôis para uso
rnédicos, cirurglco§, hospitãlõr, laborâtorios e ortopédicos, ÊPt's
(Eq!ipômentos dê protêçãô iâdividual), impstâçãÕ e exportaÉo,
47,89'0-99 - Comárcao vârejistã d€ produte e máquinas, apârelhos e
equipãmentos para uso odonto- médico-hospitalares, partes e peçâsr capotas,
filtros, macas, importação ê exportação.
47.47-3-OO - Comsrclô varejrstà de material elétricor importaçâo e
expürtação.
§0.?0,0-01 - Ativldadês de rnonitorôrÍrênto de veiculÕs e sistemas de
segurança e,etrônica.

7733L8A, Aluglel de máqüinas e equipâmgntoÉ pôra escritório e serviçcs de
rast -eampnto vercula r-

63.11-9-00 - Trãfamento de dados, provedorÊs de serviços de apllcação e
§€rviços de hospedagem na internet
46621/A0 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos pôra
terraplenagem, rnlneração e construçãot partes e peças ;
4661-3/0§ Comércio atacadista de máquinas, âparelhos ê êquipamentós parô
uso agropecuár,o; pôrtes ê peças;
46/,9-4/03 Conndrcio atacadistâ dê biciclrh§, triciclos e outros veiculos
recreativos ;
4ç69-9/99 Comércio atacadista de oulras máquinas e equipanrentos não
esperificados anteriormente; paües e peÇôs;

4649-4fi1 Comércio atacadista de equlpamentos elétrlcos de uso pessoal e

doÍnéstico ;
4645-1/03 Comerclo ôtacadista de produtos odontolÔgicos;
4&5-1/01 Comércio atacadista de in§trumentos e materiais ía u§o médlca,
cirurgico, hospitalôr e de lôboratórios ;

46U-8/OA Comércio atôcãdÍsta de mácuinas, apare ento§ para

uso odonto médico ho§pitalar; parles e ,eças.

CâÍtóÍio Azevêdo Bastos
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Pàrágrêfo Único: O titülêr declara expressãmente, qu€ explora at,vidade
ec§nômica empresariôl crganizadar sendo, portantor uma EIREU, nos termos
do art. 966 e art. 982 do Côdigo Civil.

V - DO CAPITÁL DA EIRIU

O capital ê representaúo pelô impoÍtâncl3 de R$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e
Trszentos Mll Reals) totalmÊnte integrallzado em moeda corrente do Pab,
cabendo a §uã totalldade ao titulâr.

Pãfiigrâfo úni§o. Â íê§poílsabilidãdê do tltular é limitôda ê tmportância totâl do
capital sociel intêgrelizado.

VI - DA RMRADA PRO-LABORE

O titulaÍ terá direito a uma íetirôdô rneÍ:§|, a título de pró labore, oue será
levada a débito da conta dc dcspesas ôdministratiúas da §IREU, ãssiÍn cono à

forma de distribr,,ição dcs íesultados posiuvog, que serão levados a déb'to da
conta de lucros distribuídos.

VIi - DO EXÊRCICIO

O exercicio da empresa coincldlrá ccm o ano câlendário, sendo que no dia 31
de dezembrs de cada êoo será levântãdo o balançô pêfrimoniàl e
deÍnonstrâçôes contábeis, que deverão ser transcritas no livro diário da
ElREU.

vrit - DÂ .âDt'{,NrsTRAÇÃo

IX - D0 FÀLECIMENTO E DA DTSSOLUçAO DA ErREU

Dando-se o íalecimênto, interdição, faiência ou insolvência titular, ô em
não se d,§solverá, continuando corÍl cs herdeircs remanes€ente§, ou, se

presa
Tr1

A êdministração da EIREU será erercida pelo titulãr administrador que
repres8ntôra A emprcsô Ativâ ê passivâmente, judiciãlmênte e
extraiudicialmente, vedado o uço do nome comercial dà ernpresa EIR:LI em
assuntos alheios aos intere§se§ da nesmã orâ constituida, Seja em favor dos
sócio§ ou tereeiro§.

côr6.a 6 d.d6 do aro êmr hnps:i/etodigltal.lpbJús-br d cssrie o odmênto em htrpsJiaevedob.stG.nol.brrd6umenlol6r-{22107215ô4533.J567

Elff*rd I Autornrcaçio Disitar códlso: 61{22'1072156/1s333567-1 
^'r 

! Cartórlo Azevêdo Bastos
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RuMca:

eles rlellberarem, Casô nào haia âaorco nesse sentldo e, não sendq rcssivel a

côntinuação dôs ôtividades co-m os herdeiros do tlfular falecido, interditado,
ralido oú insolvente, s€ls haveres serâü apurôdos em balanço espêcial,
levantado põra tal fim, e os havêle§ serão pôgo§ ôos legltimos herdeiros ern
até 30 (Trin!3) diâ§ dô dõta do Salanço.

ds'

X - DES EI.IPEDITI E NTO

O titulãr declôra, scb às pênâs dâ lÊi, dê que nãô €stá impedido de êxêrcêÍ a
ôdmini§traÇão da EIREU, por ler especial, otj ern virtudQ de c§ndenação
ciimlnal, ou por sâ encontrar (€m) sob os efêitos dela, a penâ que vede, aindâ
que temporariamente, o acesso a carqos públicos; ou por cÍ'ime falimenfar, de
prevôricação, peite ou suborno, concussãô, peculato, ou contrâ a economlã
pôpular. contra o sisteínâ financêiro nactonal, contrã norma§ de deíesa da
concorência, ccDtrà as relôções d€ c1)tEuma, fé pública, ou a propriedade, e
não possuir outra EIRFLI eín sêu nomê..

Xi - As cláusulas e condiçôes esrabelêcidas êm atos 3á arqr.rivados e que não
forà.n expressâmente modificadas por esta atteraÉo continuam em vlgor.
Xll - Â pa rte elegê o Foro da CoÍne rca dê Sãô paulo (SP), para dirirnir
quaisqúêr dúvidas ou ação íundada |rêste ;nstruíneftto. renunciando-5e a
qualquêr outro por mais privilegiado que seja,

E por estarem assim ustos e contratados assinam o presente instrumento em
03 lt

Paulo (SP), 15 de lunno de 2021,

)s

A OB - Titular

rselcl:idlr.!50')!rj.5ú1e:J..u-.:).-r::!:'7+Érrli:sr'eitlr:)'rr:"'i:'rrf:')'il'l(:jrr:ôl
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

"^"i3It3LT,Eâã1""1,". 
Raôíiff

-l-pRtMEtRo REGrsrRo crvrL DE NAscrMENro . o",ro, , 
"§,Y,l?,tBorttlltf,u.nro", 

,*r.*0,Çôes e rrlr*s oA coÍraRca oÉ JoÂo
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Eairro dos Eslados 58030-00, João Pessoâ PB
Tel.: (83) 32,{4-5{04 / Fax: (83) 3244-*84

httpr//w\^/w.azevedobastos.not.ba
E-mail: cartorio@azevedobaslos.nol.br

DEcLARAÇÃo DE sERVIÇo DÊ AUTENTICAÇÃo DIGITAL

O Bel. Vâlber A2evêdo de Miranda Cavalcanti, OÍciâl do Primei.o Rêgistro Civil de Nasqmentos e Ôbrtos e PÍivalrvo de Casamentos, lnterdições e Íutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer frmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lêi. elc.-.

DECLARO ainda qoe. para gaíantir transparência e segurança jurídica de lodos os alos oriundos da atiüdade Nolariale Regislrâl no Estado da Paraíba. íoi
instituido pela da Lei Nô 10.132. de 06 de novembro de 2013, a aplicâção obrigâlóna de um Selo Digatal de Flscallzaçáo Êxtraludicia, em todos os atos de
notas e regístro, composlo dê um código único (por exemplor Selo Digilal: A8C12345-X1X2) e dessa forma. cada âutenticação processada pela nossa
SeNenlia pode ser veriicada e conÍrmada tantas vezês quanto for necessáÍio através do site do Tribunal de Justíça do Estado da ParaÍbâ. endereço
https://coffegedoria.tjpb.jus.bíiselo-digitaU.

vA aúenticaÉo digital do documento faz prova de que, na data e horê em que ela foi realizada, â empresa frANuPA COMERCIO. EXPORTACAO,
IMPORTACAO DE EQUiPAMENTOS E VEICULOS ADAPÍADOS EIRELI linha posse de um documenlo com as mesmas caracterÍsticas quê forâm
rêproduzidas nâ cópia autenticada. sêndo da empresa MANUPA COI,ERCIO, EXPORTACAO. IMPORTACAO DE EOUIPAI\TENTOS E VEICULOS
ADAPIADOS EIRELI a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento âprcsentâdo â esle Caíóro.

Nesse sentido, declaro que a MANUPA CON4ERCIO. EXPORTACAO, IMPORÍACAO DÊ EQU,PAMENÍOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI assumiu,
nos leímos do artigo 8". §1', do Decreto n' 10.27812A20, que regulamentou o artigo 3', irciso X. da Lei Federal n" 13.874/2019 e o anígo 214 da Lei
Federcl 12.68212812, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos íisicos. gaÍanlindo perante este CaÍtóno e terceüos. a súâ autoria
e integridade.

De acordo com o disposlo no artigo 2'-A §7', da Lei Federal n' 12.68212012, o documento em anexo, identifcado individualmente em cada Código de
Autenticação Digilal' ou na reÍerida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico-

Esta DECLARAÇÃO íoi êmitida em 21t0712021 Ogi36:.OS (hora local) alravés do sislêma de âutenlicâção digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o A,1- 10, 10p e seus §§ 1" e 2" da IVP 220012001. coÍ,o tâmbem, o documenlo eletrônico aulenticado conlendo o Ceriiícado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado diretamente a empresa N.4AN|JPA CôMERCIô, EXPORTACAO. IMPORTACAO DE EOUIPAMENTôS E
VEICULOS AOAPÍADOS ÊlRELl ou ao Cartório pelo endereço de e-mail aulenlica@azevedobastos.nol.br Para informaÇões maas delalhadas deste ato,
acesse o site httpsr/autdigital.azevedobâstos-not.b. e informe o Código de Autenticaçáo Digital

Êsta DeclaraÉo é valida poÍ tempo iídêteÍminado e está disponível para consulla em nosso site.

rCódigo de Autenticaçáo Dlgital: 61422107215645333567- 1 â 6'1422107215645333567-8
'L€glslaçôes Vigêntes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n' 10.40612002, Medida Proüsória no 2200/2001. Lei Federal n' 13.105/2015, Lei Estadual no

8.72112008, Lei Estadual n'10.132i2013, Provimento CGJ N' 003/2014 e Provimenlo CNJ N" 100/2020.

O Íeferido é veÍdade. dou Íé

CHAVE DIGITAL

00005b1d734íd94f057f2d6gfe6bc05b07e57c63e21d46e27íd2552391125d2cd 105b4í8c6b8c7a317407bd75e987a1cbd590b6d6848184b9í43bBe20dc6íb497
d4bâ7006351 436c35e283b0be8fi 56c
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO E AULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO CERTIFICA que o
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto
ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme
estabelecido no art.25 e 26 do Decreto-Lei n.o 9.295146.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer debitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a

regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO

Certrdâo noi 2127/Oa2a2o

Nome: KARINA cORREA

Registro: SP-2252691O-4 Câtêgoria: CONTADÔRA CPF/CNPI| 170.767.568_62

Validade:14/12,/2021

Finalidàde: Atendime.to à Lei 5.307/86 (Prêstôeâo de Contas)

crc
r.l

cftc.-,

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp-.p19.§1, acessando a opção

Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de contrôle â seguir:

Controle: 9875.9583.8827.9789

https://online.crcsp.org.brlcomum/ílscalizacao/certidao/modelo*2012.aspx?numero-cert=0500480500490480560500560500480 111


