
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME 
CNPJ 05.04739910001-32  

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 	 000101 

ODIRLEI DOZORSKI, brasileiro ., solteiro, maior, empresário, nascido  em 08.051978 no 
Município de União da Vitória-PR, residente e domiciliado em União da Vitória-PR, na 
Rua Professora Amazília, 1420- Centro - CEP 84600-000, Carteira de Identidade RG n. 
8.237.661-911IJPR, CPF 029.451.369-88 e FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES, 
brasileira, solteira, maior, empresária nascida em 03.01.1980 no Município de União da 
Vitória-PR, residente e domiciliada em União da Vitória-PR, na Rua Senador Salgado 
Filho, 1096 -Centro - CEP 84600-000, Carteira de Identidade RG n. 7.856.864-411.11PR e 
CPF n. 028.282.859-10, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o 
nome empresarial de FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA-ME, com sede e foro 
no município de União da Vitória-PR, na Avenida Manoel Ribas, 791- Sala 01 - Centro - 
CEP .84600-000, registrada na Junta Comercial cio Estadb do Paraná, NIRE n. 
41204797971 em 0910512002 e última alteração de Contrato Social registrada em 
17.08.2005 sob ri. 20053115375, CNPJ n. 05.047.59910001-32, resolvem, assim, alterar o 
seu Contrato Social: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa passa a ser o seguinte 

•+Comércio varejista de computadores, impressoras, equipamentos e suprimentos 
de informática (CNAE 4751-2101) 
4Comércio varejista de móveis para escritório (CNAE 4754-7101) 
4.Comércio varejista de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de áudio 

e vídeo (CNAE 4753-9100) 
4Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE 4761-0103) 
+Serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos de 

informática (CNAE 9511-8100) 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social que é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
dividido em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (um real), fica, neste 
ato, elevado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dividido em 70.000 (setenta mil) 
quotas de valor nominal R$ 1,00 (um. ireal) cujo aumento, no valor de R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil reais), se dá pela integralização dos sócios em moeda corrente 
nacional, neste ato. O sócio Odirlei Dozorski sócio integraliza o valor de R$ 54.450,00 
(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) e a sócia Francis Cristini de 
Paula Moraes integraliza o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) . Após 
esse aumento o Capital Social fica assim distribuído entre os sócios: 
ODIRLEI DOZORSKI ... ............. .. ........ .... ..... 69.300 COTAS ... ................ ....R$ 69.30000 
FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES......700 COTAS ......... .... ......... R$ 	700,00 
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL ----- ................ .70,000 COTAS ..... .. ......... .......R$ 70.00000 

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço residencial da sócia Francis Cristini de Paula 
Moraes, passa a ser na Rua Professora Amazília, n. 1420- Centro, União da Vitória - 
PR, CEP 84600-000. . 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade declara que atende ao disposto no artigo n. 1033 
da Lei n. 1040612002 (Código Civil Brasileiro). 

CLÁUSULA QUINTA: Em virtude das alterações acima, CONSOLIDA-SE O 
CONTRATO SOCIAL, mediante as cláusulas e condições seguintes, ficando, assim, 
Com a redação a seguir:  
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME 
CNPJ 05..047.59910001-32 	 . 	9 

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 	 O 0.010 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

ODIRLEI DOZORSKI, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 08.051978 
no Município de União da Vitória-PR, residente e domiciliado em União da Vitória-PR, 
na Rua Professora Amazília, n. 1420 - Centro - CEP 84600-000, Carteira de 
Identidade RG ri. 6.237.661-911.11PR, CPF 029.451,369-88 e FRANCIS CRISTINI DE 
PAULA MORAES, brasileira, solteira, maior, empresária, nascida em 03.01.1980 no 
Município de União da Vitória-PR, residente e domiciliada em União da Vitória-PR, na 
Rua Professora Amazília, ri. 1420 - Centro - CEP 84600-000, Carteira de Identidade 
RG ri 7 856 864-4/! I/PR e CPF ri 028.282.859-10, únicos socos componentes da 
sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de FENIX INFORMATICA E 
TELEFONIA LTDA-ME, com seda e fõro no Município de União da Vitória-PR, na 
Avenida Manoel Ribas, 791- Sala 01 - Centro - CEP 84600-000, registrada na Junta 
Comercia! do Estado do Paraná, NIRE n. 41204797971 em 09/0512002 e primeira 
alteração de Contrato Social registrada em 17.08.2005 sob n. 20053118375, CNPJ ri. 
05.047.5991001-32. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de FENIX 
INFORMATICA E TELEFONIA LTDA-ME e tem sede e domicilio na Avenida Manoel 
Ribas, n. 791 - Sala 01 - Centro, Município de União da Vitória— PR, CEP 84600-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) dividido 
em 70.000 (setenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralízadas em 
moeda corrente do Pais, pelos sócios: 

ODIRLEI DOZORSKI ............................... ..... 69300 COTAS..... ................. R$ 69.300,00 
FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES......700 COTAS ................... ..R$ 700,00 
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL .............. .... ..... 70.000 COTAS .... ........... ...... R$ 70.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da empresa é o seguinte: 
4Çomércio varejista de computadores, impressoras, equipamentos e suprimentos de 

informática (CNAE 4751-2101) 
-9'Comércio varejista de móveis para escritório (CNAE 4754-7101) 
-'Comércio varejista de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de áudio 

e vídeo (CNAE 4753-9100) 
+Comércio varejista de artigos de papelaria (CNAE 4761-0103) 
+Serviços de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos de 

informática (CNAE 9511-8100) 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou as suas atividades em 01 de Maio de 2002 
e seu prazo de duração é indeterminado, 

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do(a) outro(a) sócio(a), a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua 
aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente, 
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000103 
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME 

CNPJ 05.047.69910001-32 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaç.ão do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe ao sócio ODIRLEI 
DOZORSKI com os poderes e atribuições de gerência autorizado o uso do nome 
empresarial individualmente ou em conjunto, vedado, no entanto,, em atividades 
estranhas ao interesse copial ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do(a) outro(a) sócio(a). 

CLÁUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sécios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso, 

CLÁUSULA DÉCIMA: A. sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra, dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sécios. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes, 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio(a), a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(a) sócio(a) remanescente o valor 
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio(a). 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da lei, de 
que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. A 
CLAUSULA DECIMA-QUARTA: A sociedade declara que atende ao disposto no artigo 
n. 1033 da Lei rtc  1040612002 (Código Civil Brasileiro) 
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FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA-ME 
	 000104 

CNPJ 05.047.59910001 -32 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: Fica eleito o Fôro da Comarca de União da Vitória - 
PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
Contrato Social. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma. 

União da Vitória - PR, 28 de Maio de 2014. 

/ 	1•  

ODIRLEI DOZRSKI 	 FRANCIS CRISTINI DE PAULA MORAES 

II IMTh CflMFRCtIAI DO PÂRANA 	 -. - 

Et353O66O 
265-0,DE 

SEBASI1ÃO MOTTA Aludes Faria Pacheco 
$EGRETARIO GERAL R. 	. 	- 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL a 
W CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÁO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

0910512002 05.047.69910001-32 
CADASTRAL MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 
FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

FENIX TELEINFORMATICA EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de àudio e vídeo 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO- DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2-Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NUMERO 	COMPLEMENTO 

AV MANOEL RIBAS 	 791 	 SALA 01 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICíPIO 	 DE 

84600-280 	 CENTRO 	 UNIAO DA VITORIA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(42) 3522-7166 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFE) 
***** 

SITUAÇAO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

oo1O6 

17/07/2020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 17107/2020 às 16:22:25 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 111 
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a MINISTÉRIO DA FAZENDA 	 000107 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA 
CNPJ: 05.047.59910001-32 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Podaria Conjunta RFB/PGFN n o  1.751, de 211012014. 
Emitida às 09:40:43 do dia 0710512020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/111202Q,, 
Código de controle da certidão: CE87.413C225E3.3977 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

o 
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Estado do Paraná 

1 	 Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
	 000108 

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 
N°021886203-01 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.047.59910001-32 
Nome: FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 05/0912020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda,pr.gov.br  

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (O&/O&2020 18:55:45) 



Data: 06107/2020 lObOlmir) 

Número 	Validade 

6693 J05I08I202] ESTADO DO PARANÁ 
1 r 0  PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

wnn

SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 000109 
IOa,4r, Q,-raI 

FÊNIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME CNPJ: 05047599000132 

Aviso 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à 

Mensagem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Econômico: 9052 - Atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
Endereço: INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 791 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 01 - CEP 84.600-280 

rArlinn da flnntrnin 

	 Há  
CWWFTOFZIDKHEW1 

ENIO  
A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado 

http //uniaodavitoria pr gov br/ 

União da Vitória (PR), 06 de Julho de 2020 

Rua Or. cruz MarRado. 205 . cenSo 
união da Vitória (PR) . CEP: 84e05575 - Fo1a:4235211200 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

1 

000110 

Nome: FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.047.599/0001-32 
Certidão n': 10543996/2020 
Expedição: 08/05/2020, às 18:57:02 
Validade: 03/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que FENIX INFORNATICA E TELEFONIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.047.599/0001-32, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 9 
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Consulta Regularidade do Empregador 

r Voilar 	rnpdmr 	

000111 

CAIXA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	05.047.599/0001-32 

Razão Social:FENIX INFORMPTICA E TELEFONIA LTDA 

Endereço: 	AV MANOEL RIBAS 801 / CENTRO! IJNIAO DA VITORIA / PR / 84600-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, 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: 01/07/2020 a 30107/2020 

Certificação Número: 2020070102290815376119 

Informação obtida em 06/0712020 10:03:44 

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

https://oonsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/oonsultaEmpregador.jsf 
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FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA 

L 	: 	
CNPJ: 05.147.59910001-32 

Av. Manoel Ribas 791, sala 01 - Centro 

INFORMÁTICA 	 União da Vitória — PR 

ANEXO VII 	 - 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) 

000112 

A empresa FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n 5  05047.59910001-32, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Odirlei Dozorski, portador da Carteira de Identidade RG 
n2  6.237.661-9111PR e do CPF n 029.451, 369-88 DECLARA, sob as penas. da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para qualificação  corno' Empresa de Pequeno Porte (EM), art. 3 9  da Lei 
Complementa 0 12312006 e 20Q6 e Lei Municipal o9  1.37412012 e quç não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 49 deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido noa 
artigos 42 a 49 da citada lei 

Deçramos possuir restriçto tiscal no(s) documento(s) de 	tiliiar o prazo previsto no 
art 4 	tta Lei ComnplenlLntar if. 123/06, para regulam tZtsao. estando øentj, qub,t10 cqptMrlo, decairá o direito 
conhrMatto, es Mqeita ts SanÇ&' FVI 	no na 81 da-1 Dedrak a 666/fl 

União da Vitória, Paraná, em 17 de julho de 2020 

Odiriei DozobkT\ 
RG n 5  6,237 66l-fliPB 

Sócio Administrador 
CNPJ: 05.047.59910001-32 

íU L~_ 
-9- - 	 - 	 - 

1 N FOR 4 aTXCa. 



Governo do Estado do Paraná 
111117A 	 Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empresa 1+ Fá til 

000113 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis SNREM 

certificamos que as 
	

abaixo consrarn dos documentos arqutvadcs 

Nome Empresarial: FENOS INFORMÁTICAS TELEFONIA, LTDA 
	

protocolo- PRC200245 1705 

Natureza Juridica: Saciedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) 
	

CNPJ 
	

Data de Ato Constitutivo 
	

Inicio de Atividade 

41204797971 
	

05.047.59910001-32 
	

09/0512002 
	

01/0512002 

Endereço Completo 
Avenida MANOEL RIBAS, N°791, Si- 1. CENTRO - União da Vitória/PR - CEP 84600-000 

Objeto Social 
- Comércio varejista de computadores, impressoras, equipamentos e suprimentos de informática. - Comércio varejista de móveis para escritório. - 
Comércio varejista de eIeÚoeletrónicns, eletrodomésticos e equipamentos de ãudio e vídeo. - Comércio varejista de artigos de papelaria. - Serviços de 
reparação e manutenção de computadores e de equipamentos de informática. 

Capital Social 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)  

Pode Prazo de Duração 

R$ 70.000,00 (setenta : 

indeterminado 
Capital Integralizado Po e 

Dados do Sócio 
Nome 	 CPF!CNPJ Participação no capital 	Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ODIRLEI DOZORSKI 	029.451.369-88 R$69.300,00 	 Sócio 5 
Nome 	 CPFICNPJ Participação no capital 	Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
FRANCIS CRISTINI DE 	028.282.859-10 R$ 700,00 	 Sócio N 
PAULA MORAES 

Dados do Administrador 
Nome CPF 	 término do mandato 
ODIRLEI DOZORSKI 02a4tt.369-88 

Último Arquivamento Situação 
Data 	 Número At6YefltOS ATIVA 

13103/2020 	 20201346281 	 223/223-$fl,ANCQ Status 
SEM STA TUS 

	

Esta certidão foi 
	

(horário de Brasília). 

	

Se impressa, verificar sua 
	 r, com o código AHMMQDE3. 

IIÜIlIHI IIllI III IIIIIII II 	IID IlII II 
PRC2002481 105 
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FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA 
CNN: 05.047,59910001-32 

Av. Manoel Ribas 791, sala 01 - Centro 
INFDR'IATICA 	 União da Vitória —PR 

ANEXO VIU 

DECLARAÇÃO 

'a 

000114 

A empresa FENIX JNFORMAT(CAE TELEFONIA LIDA, inscritanoCNPj sob ifli5.047.5991(l110L.32, sediadana 
Avenida Manuel Ribas, 791, centro, cidade de União da Vitória, estudo do Paranú, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a Odirlei Dozorski, podador da Carteira de identidade RG n' 6237.661 -SIIIPR edo CPF 
n 029.451.369 -89 DECLARA sob as penas da lei que não possui era seu quadro societário cônjuge, parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o - terceiro grau, do autoridades ou servidores comissionados da própria 
pessoa jurídica, conforme Acórdão 274512010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vincuiarite 13, do STF. 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu 
conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 
299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 
Art. 29 '- Opitw em documento publico ou parlicular, declaração que neto dveria constar ou nele inserir ou fazer 
tnsedr dØtldfãçáo falsa ou diversa da que devia ser escrita qtn o fim dp preiudiiarWóliorçna(bbngaçao ou alterar a 
verdaqe sobre ojato juridicamente relevante Pena reclusaodd ltum) aS (doce) -  anos e müIt se o documento á 
publlqdxeclusao-de 1 (um) aO (Ires) anos se o documento ãp ~rlicular 

OdirÍei Dozorski 
RG na  6.227.661-911I 

Sócio Administrador 
CNPJ' 05.047.599100Q1 -32 

4' 

x . 

Lê 

'ti 



F 	-'4 	 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA A 	e 	=) 	 CNPJ: 05.047.59910001-32 
/ 	 Av. Manoel Ribas 791, sala 01 -Centro 

INFORMATICA 	- 	 União da Vitória— PR 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATO IMPEDITIVO 

FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA. sediada NA Avenida Manoel Ribas, 791, Centro, União da 
Vitória - P9, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.047.58910001-32, por Intermédio do seu representante legal 
o Sn(a) Odirlei Dozorski, portador da Carteira de Identidade 40 n 0  5.237.661 -9/I1PR e do CPF n° 
029.451.369-88 DECLARA, sob as penas da lei, que não incorro em qualquer das condições impeditivas, 
especificando: 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração PúbFça 
3-Que qãojoi apanada com rescisão de contrato quer por deficiência dos materjais fornecidos, quer por 
outro diptivo igualmente grave, no transcorrer dos últlniç5 (cinco) anot 	- 
4 - Qie neo iqoor a nas demais qondições lmpedit[vp previts no att. i° da tei FeraI n° 8.666/93 

consoliçt 	pela ei Federal n°&883/94  
E qúd, stsponaIizqpcia veracidade e sntentlçiijdde tida documentes ofúrecido comprometendo-se a comoniear 
a PftCPBlTtJR4f.4UãQPAj. DE CRUZ MACHADO a ocortçnuia de tuidsfler tatus suoerCeiuentc iniceditivos 

edo artigo 97 

União da Vitória, Paraná, em 17 de julho de 2020 

\3\sb?i 
Odii lei Dozoifli') 

BOn° 6237.õSI -7flPR 
Sócio Administrador 	 -: 	,, 

CNPJ: 05.047.59910001 32 

000115 
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F -•  --1 -. 	 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA 
A 	

CNPJ: 05.047.59910001-32 

LL 	Av. Manoel Ribas 791, sala 01 -Centro 
INFORMÁTICA - - 	 União da Vitória —PR 

'c .  

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

000116 

FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA, Inscrita no CNN sob ri2  05047.59910001-32, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(e) Odirlel Dozorski, portador da Carteira de Identidade RO ri' 
6.237.661-9IIIP1R e do GPF ri' 029.451.369-88 DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII, do art. 7' da Constituição da República, que no emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( - 

'-é  

IN FORt4ÁTXCA 
t- 



FENIX INFOP1MATICA E TELEFONIA LTDA 
CNPJ: 05.047.59910001-32 

Av. Manoel fllbS 791, saia 01 - Centro 
INFORMÁTICA 	. 

	
União da Vitória - PR 

000W 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

'empresa FENIX INFORMATICA E TFLCFONIAI WA, inscrita nu CNPJ sob n05.O47.599/000l.32, sediada na 
Avenida Manuel Ribas, 791 centro, cidade de ttniso do Vitória, estado do Parana. telefone(s) (42)3522-7166, e-mail 
para contato fenix-infornsatien@hotn,uil.eom. neste ato representada pelo(a) Sr(a) Odirlei Dozorski, portador da 
Carteha de Identidade RG n 6.237 661-9/UPa e tio CPF n 029.451.369-88 declara, sob as penas da Lei, que 
preenche plenamente os requisitos de habiliteçao estabelecidos no presente Ldi l,do Pregao Eletrônico n° 0xx/2020. 
assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das e1ugeneias constantes do Edital e seus anexos 

Uniâq da Vitoria PraPâ.ç em 17 de julho d 2020 

Odirlei Dozo Is 
FIO o 5  Q.237M61-9 FF1 

Sócio Administrador 
CNPJ: 05.047.59910001-32 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ 
opicio DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS 

COMARCA DE UNIÃO DA VITORIA -  PR 
R Marechal Horiano Pcixoto - Fórum D scmbargrsdot Paula Xa ar VUlto 
Uniso da Vitoria- PR - CEP 846000001 ate: 42 353 1431 
Luciano lloepfner- Oricial do Registro do Distribuição De igoada 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico a pedido verbal da pai-te interessada, que revendo os livros de: 
Distribuição Civel ( adendo 1 C do CNC(3J-PR) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias 
e de ordem para a Von Cível (adendo 3C do CNCOJ-PR (1 livro para a Vara Civel, 1 livro 
para a Vara Criminale 1 livro para a Vara de Irjilincia e Juventude, família e anexos ) desta 
comarca, neles nada consia de Ação de Falência, Concordata dou Recuperação Judicial e 

Extrajudicial contra FEMX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDQA - ME, CNfl N° 
05047.S99/0001-32. 	 - 

Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam. 

Obs. São livros do Distribuidor no atobilojudicial e não foram objetos de pesquisa ecerdficaçao: 
Disiribtaição Criminal(adeado 2C do CNcG.l-Pt&) 	- 

Distribuição de Paauília lniãneia e Juventude (adendos C do CNCGJ-PR) 
Distribuição Juizado aspecial Criminal ( adendo 14 O do 0NCGJ-PR) 
Distribuição de Cartas Precatórias, Rotatórias ode ordem para a Vara Criminal e Varado FØiIEMç$o 3(7 do 
ÇNCC5J-PR3 - ti livro para o, Vara Cível. 1 livro para a Vara Úriminal e 1 livro pua  Varae inilricia 
Juventude, família e anexos)Oislribuiç-ap de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCGJ-P.j) 
Distribuição Juizado Espceial Cível (adendo 3 O doCNCOJ-PR) 

O referido é verdade c dou fé. Dada e passado nesta ci4dee cotizarei  de 
Unido da \ leOa-ia, Estado do Paraná ,  ao primeiro dia do tnés de junho de Dota f\dal e Vttltb / 

- Eu distribuidor público qUe digitei e subscrevi, dou fé e 

Unito ia Vitória, 01 de JUNHO de 2020. 

Luoiaepfner 
 

Distrijudra Judicial Designada  fraio na morar: or 

J- .  

Cota: 155, lüvres. 
Ltsci ~at;n i4ot 

dcl 

lin fi, 

o 



000119 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO 
Fueamattaçao leaI: Decreto Mtoiidpal i 059/afiz Nt 162 e t9i Coeqltesnenrer r 013/2013 AI. 206 a 211 

CNPJ: 

05.047.59910001-32 

Razão Sodat FÉNIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME (MATRIZ) 

Nome Fantasia: FÉNIX TELEINFORMATICA 

Logradouro: Avenida MANOEL RIBAS 	 Número: 791 

Complernento:SALA 01 	 CEP: 	84630-000 

Bairro: 	CENTRO 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRÉA 	 NÚMERO IMOUILLARIC) 

01.01.019M091.012 	 483 

9001451 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
9002311 - Reparação e iranutenço de computadores e de equipamentos peritérícos 
9001458- Comércio varejista de móveis 
9001455-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudío e video 
9001476- Comércio varejista de artigos do papelaria 

	

INICIO DAS ATIVIDADES 	 CONTADOR RESPONSAVEL 

211512002 	 11  ROBERTO RBEIKO 

no C06i3O de Pretura do Mtfl4%, M. 164, 
eceo. mudança da enoere,,, de atentada, ou quakpjar outa a eegieItwe.curar coe ou$teia a PrefetuffiMun'cjM, ame 

Ineiderodo renovado anualmente macdante 3 tdte~o de tece atunctonecnceao recaIa de 	tec4rnenta da 
teeevtçoe' 	 / 	fj 

PELO PRES E ALVARÁ FICA O CONWIBU WR7.  
Sandra mera Jurig (Secretária 	in 	a) 

	

- 	 União da Vftóda(PR), 1 de Julho de 2014, 



- ff0120 

CALAIWA 	 10492.51653 0099Q100043 O0589.405562 5 799700(10013448 
tOtAL ORPAUMIENTO VENO)MENTt 

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA. APÓS SOMENTE AO. DA CAIXA 3010812019 
CIN-re 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
t.OINCV) 

40-7 
CUCE\TT 

2516500 
DATA DO DOCUMENTO 

2110512019 
NT 00000EMENTO 

5894055 
1 ESPSCE DE DOCUMENTO 	AOE)EE 

CARNÊ 	 3 
OAfl r:OPNOÇESSAMENY0 

2110512010 
NOTa) NÚMENO 

149990000058940557 
PARCEUA CMT1EDNA MOEDA ECONÓMiCO 	 ALIOLOTA 	 VALOR VALOR Á PAGAR 

3/3 li Real 9052 	 % X 13448 
/NSTRUÇÕES ITEXTO DE RESPONSABILIDADE CO CEDENTE) i./ DE800NrO 

VENCIMENTO ORIGINAL: 30108/2019  

IN CORITEÇAO MONETÁRIA N000TA 	 VALOR IAs AROS VENCIMENTO 000MR JUNCO OS 1% AO MCD 

Tx.I: UNG.REGULAR 	 13448 APÓS VENCIMENTO 008RAR MUATA 0V 024/ AO DIA - 
Ni ACRÉSCIMOS LÍPATACO A 12% 

VALOR TorAL 

13445 

MOADO 	 - 
7590 - FÊNIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME - 05047599/0001-32 - Avenida INTERVENTOR MANOEL RIBAS - 791 - 
SALA 01 - Bairro: CENTRO - CEP: 84.600-280 - Cidade; União da Vitória - PR 

LS ....aaS%ta .... 	 AUTENTICAÇÃO MECÂNiCA 

em iP1 

Lo 
c 
•0 

a) 
O, 

IE 
a) 



Fênix Informática e Telefonia Ltda. e 	Av. Manoel Ribas, 791- Centro 
União da Vitória - PR CEP 84600-000 a 	

5
1 
Telefone/fax: (42) 3522 7166 
CNPJ 05.047.59910001-32 

1 N F13 P M A T 1 C A IE.902.57886-29 

000121 
A Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná. 

Prezados Senhores, 

A Pregoeira (Vera Maria Benzak Krawczyk) da 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado— Paraná 
Edital de Pregão Eletrônico n'36/2020 
Processo Licitação: n' 9612020 
Nesta. 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 36/2020 - PROCESSO DE LICITAÇÃO N. °  9612020 Comissão de 
Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento. 

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão n° 26/2020, que tem como 
objeto o Registro de Preço objetivando a aquisição e recarga de cartuchos e toners para manutenção das 
atividades administrativas das diversas Secretarias municipais, em seus itens conforme especificações 
constantes do Anexo 1 deste edital, conforme descriçôes abaixo: 

2. DO OBJETO 
2.1. É obieto  desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço 
objetivando a aquisição e recarga de cartuchos e lontra para manutenção das atividades administrativas 
das diversas Secretarias municipais, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 1 deste 
edital. 

ANEXOS 01 E 02 
2 -ESPECIFICACÕES DOS PRODUTOS./PRECO ESTIMADO: 

TM  t5 UNO DESCRIÇÃO 	. MARCA + MODELO VALOR 
UNITARIO TOTAL 

20 78 Un TINTA REFIL ORIGINAL PARA MARCA EPSON R$ 3500 R$ 273000 
IMPRESSORA EPSON L210 L1300 MODELO: 	T664 	CYAN 
CYAN_7OML. 	 . 70ML  

21 78 Un TINTA REFIL ORIGINAL PA RA MARCA: EPSON R$ 38.00 R$ 2.964,00 
IMPRESSORA EPSON L210. L1300 MODELO: T664 MAGENTA 
MAGENTA 70ML. 70ML  

22 78 Un TINTA REIL ORIGINAL PARA MARCA: EPSON R$ 35,00 R$ 2.730,00 
IMPRESSORA EPSON L210 L1300 MODELO: T664 YELLOW 
YELLOW 7OML. 

 1~:10:1TOTAL DOS [TENS 14.° 20, 21 E 22 R$ 5.424.00 (Oito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais). 

Valor Total dos Itens: R$ 44,985,44 (Quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta 
e quatro centavos). 

II 



Fênix Informática e Telefonia Ltda e i Av; Manoel Ribas, 791- Centro 
União da Vitória - PR CEP 84600-000 
Telefone/fax: (42) 3522 7166 
CNPJ 05.04759910001-32 

INF0RMÁTICA!;LE. 902 . 57886-29  000122 

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado— Paraná. 

Prezados Senhores, 

A Pregoeira (Vera Maria Benzak .Krawczyk) da 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 
Edital de Pregão Eletrônico n°3612020 
Processo Licifacão: no 9612020 
Nesta 

IDENTIFICAÇÃO DA CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA 
NOME FANTASIA: FENIX TELEINFORMATICA 
CNN: 05.047.599/0001-32 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 902.57886-29 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9052-0 
ENDEREÇO e TELEFONE; AV. MANOEL RIBAS 791 SALA 01 (42) 3522-7166 
BAIRRO: CENTRO MUN1CIPIO: UNIÃO DA VITÓRIA 
ESTADO: PARANÁ. 
REPRESENTANTE £ CARGO: ODIRLEI DOZORSKI (PROPRIETÁRIO) 
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.237.661-9 SSP PR E '2W: 029.451.369-88 
AGÊNCIA eH°.  DA CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMIA FEDERAL AO: 0422 C/C 1053-6 

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS: 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 doEd1IpLPaOPOSTA: R$ 
(Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação 

PRAZO DE GARANTIA 
A garantia deverá ser da, seguinte forma; Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento 
definitivo do objeto pela Contratante, 

que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de- obra e, todos os tributos e encargos 
fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço  ser prestado, conforme Edital de 
Pregão Eletrônico N° xxx/2020 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura. 

Condições de pagamentos: O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta 
corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal somente 
Eletrônica devidamente atestada pela secretaria. 
A vencedora do, certame deverá apresentar as certidões CFGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO 
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

17. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
17.1. Local, prazos e forma d.e execução conforme descritos no ANEXO 1 deste Edital. 

17.2. O prazo de validade do registro de preços será de 06 (seis) meses, contado a partir da data da 
publicação da respectiva Ata de Registro de Preços. 

17.3 Conforme §3°, III do Art,.15 da Lei 8.666/93a  validade do Registro de Preços não poderá ser 
superiora ol (um) ano.  

). nfo.n 	tI.c.  
........ ..... 



Fênix Informática e Telefonia Ltda. 
dp 	 Av. Manoel Ribas, 791- Centro 

Urflâo.da Vitória - PR CEP 84600-000 
Telefone/fax: (42) 3522 7166 
CNPJ 05.047.59910001-32 

INFORMA TIGIA LE.902.57886-29 

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná. 	 ono 123 
Prezados Senhores, 

A Pregoeira (Vera Maria Benzak Krawczyk) da 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Paraná 
Edital de Pregão Eletrônico n° 3612020 
Processo Licitação: n° 9612020 
Nesta. 

17.5. Nos termos do Art. 15, §4 0  da Lei Federal 8666193, alterada pela Lei Federal 8883194, durante o 
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Cruz Machado não será obrigado à 
aquisição/contratação, exclusivamente por seu intermédio, do objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, 
outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie à sociedade empresária detentora. 

17.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situaçôes 
previstas no Decreto Municipal n °  1.170/2007. 

21. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
21.1. A execução/fornecimento será parcelada por um período de 06 (seis) meses, conforme solicitação 
do órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços. 

21.2. A execução/fornecimento ocorrerá de acordo com o especificado no 

NO CASO DE MICROEMPRESA..E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 
X ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 

termos da Lei Complementar n.° 123/2006 e suas alteraçôes, e que fazemos prova de tal condição com 
documentos inseridos no envelope - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, conforme 
previsto no Edital. 

LOCAL: UNIÃO DA VITÓRIA, PR 
DATA: 20-07-2020 

... 

Av. Marerei 
- 

1 

______ ______ 	 9 
ODIRLEI DOZORSKI - FE NIX INFORcA E TELEFONIA LTDA 

assinatura e carimbo da proponente 
(088.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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