
ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA iNiflvfl UÀL DE 
I4ESPÕNBIL]DADE LJ3VEITADA 

.MV ELETRÔNICOS nitaj 
	

000379 
Pela ráentebtstrnffieiztq pj:j[ 5j- de Constittjjçào: 

rVWILI. MARCO1 DANDOLIM, itaaiItro. SQItÓIí'O, ZZ*ioZ, taseklo. t 01105/ 19,98, emprs*S 
portador do CPF sdt it 0157.908.119-06 e Identidade 803) ri" 15,7Q7.470. espedlfl pelo 5~13C/SC, 
restdente e domiciliado na Rua Rui Barbosa N. 1530 Centro na cidade de Tarvo(SC), CEP 88030,000,  
135ASFL. 

Resolve ,por este ato contitrnr, como de fato constitui, urna empresa do tipo juridice, Empresa 
Individual de Reaponsabilidade Limitada EffiELÇ nos; termos do art. 980-A da Lei xi 
10.406/2002, Mediante as doncliç&s e cataitias seguintes.; 

,Clannla .ztni. : A empresa gira sob onoe empresarial de: MV ELETRÔNICOS EiRELI 

Clanaula Segunda A empresa tem sede na Rua Luw On-irnhellt 1,059 lianro Imigrantes bala3 
ctessgao00t turvo - satg datorins 

Clausula. Terceira A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou cuira 
deptriducia, nt dit t alteração do ato constitutivo. 

usula Quarta; A empresa tear Dor L-Jblcto o n..wu 
E) ( ) CO~ , atacadista r Varejista,je: 

Eç. 5 Ip Tri'? n±o; rIr i ,i 1 o" ria t, r a ;'n ni:pl ira. E cai e penfê rir OS, proara Tim 5 tC t"'S Oh E tadoi-es 
n,o-eusro:ni?avc!% 

 
suprimentos ele inforniatir.a, partes e peças para equfpsrncr.tcs dc 

irirt,nr,ãtica; 	- 
• Equ ipuzsen1o.' de. 1 OaVflfl tia e coraurm'acáo. 1 zarlts e peças; 	 - 
• 	Ele ti 'Xi £5? eS I.'J' ' eq 1.? ipuri 1 mi li s' Cii' Ai 1 ,UO Ti VVIH 3 

e _MÕt'ei', inclu;iye sob medido; 
• Artigos etc ihirnin€t.,Çin residencial, 
• lnstrunicl.stot, jmnIãs~ e 'tCCsSO?'IuSI 

• Peças e arPssoriris para aparelhos de liso domêsrico e pessoal, ejôlsjcos e eietr,Sr,icoç, 
U antenao, incluaivc paI ubo&atj, 

• ArtiRus para habita~ de vidro, cristal, parcelaria, hurraul -tu, plãstieo, xnt,tal, madeira, 
viras,  bambu; paririas,  louças, 4airakt5 te micas. escadas donèutiças. eSuvas. 
vassouras, cabides; artigos de cutelaria; toldos; papel de parede; 

• ICoujoanientos e •ostt-rna de s:aurnnr'n t-esidearinl: redes de iirot,-:r - 1n -tira residências :  

• Extintra es fle: iricericizo; 
• Eqr,iptureritos de cegurançu para uso  ouniesileo e ilid'tstI-iul: 
• Filtroq e purificdrirns de dgun domestico; de perlciaf:, talheres, facas, p1 ou,;,; 
e Livros, inclusive didáticos; 
• Artigos de opeiarlas de usc,itõrio, de cmhaHens de papei e pweião; 
• L'isros, fluss de udiu, '.kleos, CDs e DVD - f'ravdo nfl nao; 
• Ri iny u',dos. •j'p,us eletrônicos ou cão) t artiaos recI( 'ad'- os- , iu,_lusiv e suas fJCÇtS ti 

• Artigos -esportivos; 
• Bieicloffis e tneit*ea de peças e ceSsarias de bicicletas e triciclos 
• Ar~ de caçã  pesca o Carlipiiig, 
• Winbarca.çøes para esporte e lazer partes e peças 
• Artigos niediec.s e ortopédicas; 
• Maqunias o equipamentçe pata esdntt5tit, 
á. Retroprojetares; 
• Mtriais Para pinturas; 

P.lajna trioS 

p 

E.  
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ATO CONSTITUTIVO na ElPRflA.1ND1ipÇSL DE 
RE$PÓNSAflILIDÂDE UMYFÃIJA 1H 

MV ELEfltÓNROS ElEfli 

. Mate-i el6Si: às 
• V4ros planos e de segurança de vidros para botes e espelhos 
• Maqunas de costure, para qualo,uer uso reparação e manutenção partes e peças, 

equpameetos da ginastico e candiqionaaento uisiço, partes, peças  e cpipqnentes não 

000380 

• Ar 	 para uso residencial e comercial, condicionadores de ar para uso 
ção, manutenção e reparo em sistemas de ar coacligictiadu, em 
de ar CQZldleifldO de ventilação e refrigeração, e em aparelhos e 

ar condicionado; 
• Maqui $ e 	ameiltos para uso tometcJal do mo-quinas para autõntaçan comercial 

tqrnnas e equipamentos pata cozinha industrial, partes e peças 
tterlais reedtc-cxatrgice hoepstainres e odontológicos e lat*irawnus. 

•calçados ortopédicos prantos: 
a equipamentos odonto-médico hospitalares e laboratoriais, de 

clinicas de fisioterapia, de componentes não eletrótiitôs pata 
eptoapara usa odatbSdicohnsxitatar 

Reparação e  maizutenção de equipamentos eletranlaos; 
Ripamção e manutenção de equipamentos de manutenção >  
Recarga de cartuchos associado ao comercio 
Desexwolvnnentr, de programas de computador sob encomende e cOnu]toria e 
tecnoiqgta de; infbrrnaç&o. 
Consultoria em teonoloãia dá.inforinação 

Clausula Quinta: A empresa utilizará como nome de fantasia MV EflflRONJCOS 

ttausulá sex a: A empresa tem o capital de .R$ 100.000,00((.em mil reais),: totalmente 
subscrita e lntegrabzado neste ato em moeda corrente nacional, de responsabilidade do 

-titular. 

acta qualificada, e: a 
em 

com poderes de representação ativa e 
raticar todas os atos compreendidos no 

uso do:  nome empresarial. 

Clausula oitava:: Ao S±niixao de cada exercido da empresa, em. indeteftitutdb, proceder-se-4 
a elaboração do anvntano, do balanço pttnxnomal de resultado Ceonornico cabendo ao titular 
os luares ou perdas apuradas.  

Clausula iiOfla Pàlccendõ ou interditado o titular, a empresa corítinusiá sua atividade Com 
os herdeiros e sucessores Não sendo possível ou inexispudo interesse destes o yqlpr de seus 
haveres sera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa a data da 
resdlução vetitioada em balanço especialmente levantado. 

lausula decima: Os administradores ck.claran-i, sob az penas da lei de que nf.o está impedido 
de exerce' u administrncõ.o da empresa,  por lei especial, ou em virtude de enncleiiaçiio erituinEil, 
ou por se encon Li-ar sob osofeítos dela, a pena que "ode, ainda que temporariament e, fli e, O aCeSSO 
Página2de3 /V7 IN 



ATO C1M(S.TjtIV if DA EMPRESA INDIVIDUAL IDE 
RESPONSABILmADE UMXtADS 

MV ELETRÔNICOS EIWELI 

000381 

a cargos públicos, ou por crlmc faliruernar, de, prcvancaco, poita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a ccotioinia popular, IÁ)TILr3 O sistema Çnancciro nacional, cc'nIrFl IL(JLIJIUS 

de rleíesda concorrência, rArifta  as rrFJc õcs de  cnnst u-nn, fé  pi jblirui nct l propriedade. 
CIai*sult deeSma ptiznefra O titular da empresa declara, sob ae penas da lei, que tx&ó 
parUøtpa de outra exnprea da niraing modalidade 

Turvo (SC), 20 de maio de 201?. 

ts 
Miguel .Mtareon Dandolini 
0FF U67 'iSB 11-0 
Titular 

Claudète 	Santos Rodrigues I'atc 
0FF 041.107.109-28 
Administrador 

,JUNTA COMaCÍAL De E$TADD DE SANTA CATA j$A 
ÇERTlffICt O 5QlStOfl.O21,0512017 sOB N° 4280o22054 

wppotncàicc 1z,aoaioy2, PEI/?O1Y 

- 	 -- 
HE$RVGDY aTRYNÈTO 

SECREtQ'- 
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2610612019 	 https://autdigtal.azevedobastos.not.br/home/comprovante/75702506191  106570550 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO RASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro das Estados 58030-00, João Pessoa P9 	 ti 00382 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http ://½v.azevedobastos. not. b r 
E-mail: cartorioazevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos !  Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei! etc... 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 

'.,,• 

	

	X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital./  

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2610612019 12:52:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1 0, 10 0  e seus §§ i ° e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de 
e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https:llautçligital.azevedobastos.nol,br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1282437 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2610612020 11:08:51 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 75702606191106570550-1 a 75702606191106570550-3 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n °  10.40612002. Medida Provisória n ° 2200/2001. Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CCJ N' 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

b21 a5556fdOldf30c0939994d5dOa5dddeece1 

https://autdigital.azevedobastos ,not.br/home/comprovante/757o26Qlg1 106570550 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
fl 	ESTADO DE SANTA CATARINA— COMARCA DETURVO 

T,ABEUONATO DE NOTAS E DE PROTESTO 4 
JOELSO LUIZ FASCIN - Tabelião 

Maria Terezinha Dandohni s 
Tabeltã Substituta 

Rua Frei Gregório Dai Monte 1100 Centro Cep 88-930-000 
Fone/Fax (48) 3525 0280 - tabehonato türvoscignai com 

VTRASLADO 	 ü90383 
Protocolo n° 07310 	 Livro n° 061 	Folha n° 033 
Procuração Data 1610112020 

PROCURAÇÃO PUBLICA bastante que faz a empresa MV Eletrônicos Erreli na 

forma abaixo:-  
SAIBAM quantos este público Instrumento de Procuração bastante virem que aos 
dezesseis dias do mês de janeiro do aro de dois mil e vinte (1610112020), nesta 
cidade de Turvo, município e Comarca de mesmo nome. Estado de Santa Catarina, 
neste Tabelionato perante mim Marra Terezinha Dandolini Tabeliã Substituta, 
Compareceu corno outorgante: a empresa MV ELETRONICOS EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado com sede na Rua Luiz Cirimheli, 1659 Sala 03 Bairro 
Imigrantes, nesta cidade de Turvo, inscrita no CNPJ no 27.895.28110001-44, com 
seu Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, 
registrado na Junta Comercial deste Estado de Santa Catarina, sob no 
42600322054 em data de 02106120 e Certidão Simplificada expedida pela 
JUCESC em nata de 2311212019, com último arquivamento em data de 19107120 1 7 

neste ato representada pela senhora Claudete dos Santos Rodrigues Patal. inscrita 
no CPF. n" 041 107 109-28 e no R. n° 4.161.928 SESP/SC, brasileira, casada 
administradora, residente e dorn'criada às margens da Estrada Municipal TVO 456, 
s/n° . ar. Linha Contessi, neste município de Turvo cuja cópia dos documentos d3 
empresa outorgante e de sua representante ficam arquivadas nestas Notas em 
peste própria, a presente devidamente identificada e qualificada por mim Marra 
Terez,nha Dandolini Tabeliã Substituta, de cuja identidade e capacrdade. jurídica 
para o ato reconheço, do que dou ré  e pela empresa outogante refer;da, através  de 

VOLNEI OANÕOLINI, inscrito no CPF. 6°, 501 851 289-04 e no RG. 1,088;332 
SESP/SC, brasileiro, casado 	administrador, residente e domiciliado a Rua Rui 
Barbosa 1530 Centro nesta cidade de Turvo, EUZEU COELHO RAIJPP inscrito 
no CPF n°  951 737 819-04 e no RO 3,38U64 - SESP/SC, brasileiro casado 
supervisor de compras 	residente e domiciliado à Rua do Expedicionário 	140, 
Residencial Antonio Pescador, apto 702 Centro nesta cidade de Turvo VALCIR 
MOTA, inscrito no CPF no  048 425 27947 e no RG 4590789 - SSP/SC brasdeiro 
casado auxiliar administrativo residente e domiciliado a Rua Joaquim Prudéncio 
sfn°  em Morro do Soares município de Ermo nesta Comarca de Turvo MATHUS 
BORDIGNON inscrito no CPF n °  104 122 619-52 e no RG 5.929,238 - SESPISC 
brasileiro solteiro, maior, auxiliar administrativo residente e domiciliado as margens 
da Estrada Municipal 	131, Vila Marchesini em Timbé do Sul nesta Comarca 
ANDREIA ROCHA inscrita no CPF n°  055 632 629-60 e no RO 4,209,043  - 
SESP/Sc, brasileira, solteira, maior, auxiliar administrativo, residente e domiciliada à 
Rua Benjamim Scarabelot. s/n°, Bairro Cidade Alta 	nesta cidade de Turvo 
ILLGNER BONFANTE PEZENTE, inscrito no CPF n° 102 899 829-52 e no RG 
5.628.590 	SESP/SC brasileiro solteiro maior, auxiliar administrativo residente e 
domiciliado ás margens da Estrada Municipal síri° Amola Faca, município de Timbe 
do Sul nesta Comarca de Turvo e VALMIR ZANATTA JUNIOR, inscrito no CPF n °  
087 131 	059-73 e no RG 	5044523 	SESP/SC 	brasileiro, casado, auxiliar 
administrativo 	residente e domiciliado à Rua 009 	s/n° 	Centro 	Ermo, nesta 

s 
continua napr&ihla folha,,, 

9 



a 	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE TURVO 

	

TABLIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO 	 7; 

JOELSO LUIZ FASCIN - Tabelião 	 4 	J 
Maria Terezinha Dandaflril 	 s 

Tabeliã Substituta 	 '3 / 
Rua Frei Gregóno Dai Monte 1100 Centro Cep 88930-000 	 ' / 

Fone/Fax (48) 3525.0280 - tabelionato turvosc@gniail  com 

1TRASLAtO 	 000384 
Protocolo n° 01310 	 Livro ri0  061 	Folha n° 033 

Comarca de Turvo, a quem confere amplos poderes para agir em conjunto e/ou 
isoladamente perante a qualquer órgão publico e/ou particular, praticar os atos 
necessários e representar a empresa outorgante em todas as licitações em todas as 
suas modalidades tanto presencial como eletrônica podendo tomar qualquer 
decisão durante todas as fases inclusive apresentar declaração de que a 
outorgante cumpre os requisitas de habilitação, formular verbalmente lances ou 
ofertas na etapa de lances desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas 
etapas de lances negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção 
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 
rnotivadamente sobre a intenção de interpor recursos administrativos ao final da 
sessão assinar a ata da sessão, propostas contratos prestar todos os 
esclarecimentos solicitados usar os recursos interpo-los apresentar lances 
negociar preços e demais condições confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar 
compromissos ou acordos receber e dar quitação dando tudo por bom firme e 
valioso Podendo substabelecer total ou parcialmente Pela outorgante através de 
sua representante me foi dito finalmente que aceita esta procuração em todos os 

M. 

n 
assina.. 
de sobre 

ato, sendo 

Em testemo 

Turvo/SC', 16 

is pediu este instrumento que Iba 
outorgaras assume a total 
s informações prestadas para 
sendo cumpridas as exigências 
risadas as testemunhas porque 
por documentos oficiais Eu 

Tabeliã Substituta i  que a digitei 
:cm a mesma representante da 
R$ 2,01= Ri 5823. 

dã. verdade. 

— 	 fr ,  
CLAUDETE DOS. SANTOS RODRIGUES RATEL 

PIOu torg ante 

Poder Judb 
Estado de SoNo Catauna 
eJoDetei deF 	iroçeo 

Seio 000t10 

F5128028-.2EUR 
O nfir,o dedo doetoenr 
www.tist his.brelu 

'A 
ri 



https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/7570200  12... 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitâcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00 João Pessoa PB 
Tal.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http :i,vw.azevedo bastos. not. b r 

	

E-mail: cartoriotazevedobastos.not.br 	

000 385 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: 
Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pede ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoría.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MV ELETRONICOS FIRELI - ME 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MV 
ELETRONICOS EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2010112020 17:39:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, 
de acordo com o Art, 1°, 100 e seus §§ 1° e 21  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevãdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, atasse o site https . llautdigltaLazevedobastos.not,br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1440060 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2010112021 17:28:17 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 75702001201726440349-1 a 75702001201726440349-2 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n ° 8.935/94, Lei Federal n°10.406/2002. Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n ° 13.105/2015, Lei 
Estadual n ° 8.721/2008, Lei Estadual n°10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005bld734fd94f057f2d69fe6bc05b5c314ef2db5c9a418bb092e2r81 b8b6f0ba1975ea0e5b2ec2c45b41df2d3b59437d46a857214c997956eaf 
0e3b21a55650fcc814cc990f9ef368f7b4704064b 

— . 	1cp. 

14  ÈwP, 
a flêbllo. 

çt) 

1 af 1 
20/01/2020 17:39 
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https://autdigital.azevedobastos.not.br/honie/ComprOvante/75700903  1... 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB 
Te!.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 	 fi (já) 

http:/,w.azevedobastos.not.br 	 ' . 	3 87 
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

a 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registreis, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba, endereço http:/lcorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/ 

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0810812019 13:26:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, 
de acordo com o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 0  e 20  da MP 220012001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autenticaazevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1319914 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0910812020 11:21:01 (hera local). 

'Código de Autenticação Digital: 75700908191117040031-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n°10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n°13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

e3b21a5527db16305b239c15fe25e662fdf4c030 

1 01` 1 	 09(0812019 13:26 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A A n 	S 9 ESTADO DA PARAIBA LI fl 	O 
CARTÓRIO AZEVEDO GASTOS 

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

JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-, João Pessoa PB 
TeL (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

htlpihwm.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobsstos.not.br  

a 
Si 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Selo Digital: A6C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confinada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME linha 
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, senda da empresa MV ELETRONICOS 
EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0910712019 13:51:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 10  20  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de 
e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o silo flfQã]/autdj ital.azevedobastosnot.br  e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código do Consulta desta Declaração: 1293684 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0910712020 13:35:46 (hora local). 

'Código do Autenticação Digital: 75700907191334570017-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 1040612002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

1a55dd6497ca7a3fff3ddc76b13dc79d7743 

- LCP 

1 of 1 
09/07/2019 13:51 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 A A A 
ESTADO DA PARAIBA 	 hill; 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 56030-00, João Pessoa P8 
Tel.: (83) 3244 ,54041 Fax: (83) 3244-5484 

http:I/vmw.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedabastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AIJTFNTICAÇÂO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecerfirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°00312014, determinando a inserção de um código em todas os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: Solo Digital: A6C12345-

XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://contgedcria.tjpb.jus.br/seIo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME tinha 
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, senda da empresa MV ELETRONICOS 
EIRELI - ME a responsabilidade, única a exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09107/2019 13:53:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 101  e seus §§ ic e  2° da MP 220012001, como também, o documente eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastas, poderá ser solicitado diretamente a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de 
e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.nct.br  e informe o Código da Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1293703 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 0910712020 13:50:56 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 75700907191350450984-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935194, Lei Federal n ° 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d7341d94f057f2d69fe6bc05bf3333ceef669cfb237c56c24036d3f3eefa1 b16907deb0c1888448f5d1f8c75f437d46a857214c997956eaf0e3b21 
a55956f3c703d342e5f4575c96b83c1996d 
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CNPJ/CPF 

27.895.28110001-44 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E 

DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
Inido Aidade com ICMS 

0710712017 

INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME EMPRESABIAL 

25L349.816 MV ELETRÔNICOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MV ELETRÔNICOS EIRELI ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AI1MDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASA1PADADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e doméstico 
4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4647802- Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
4652400- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
4664600 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e 
peças 
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
4742300 - Comércio varejista de material elétrico 
4743100 - Comércio varejista de vidros 
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
4754701 - Comércio varejista de móveis 
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
4756300 -Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
4757100- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrónicos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicação 
4759899- Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
4761001 - Comércio varejista de livros 
4761003- Comércio varejista de artigos de papelaria 
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
4763604- Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veicules recreativos; peças e acessórios 
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
9511800- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
9512600- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 

CONTRIRUINTECREDENCLADDJDI5PEN5AOOAEMflIR OSSEGUINTES DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 0710712017 

ewN 

Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 
	

hups://tributariosefsc.gov.br/tax.NET/tax.net.cadastro/resu!t_sitcad.a.  

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

000392 
Contribuinte, 
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à 
Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral. 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

lã 	 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS 

CÓD]GOE DESCRIÇÃOOANATUREZAJURIDICA 

2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA) 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

1 of 2 	 09/06/2020 08:25 



Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina 
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1  RUA  LUIZ CIRIMBELLI 	 1 SALA 3 

GEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

88930-000 	 IMIGRANTES 	 TURVO 	 SC 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	
() () 

O 
ATIVO desde 07107/2017 	

-kI 

Modelo aprovado pela Portaria SEF n° 375, de 2610812003. 
Emitido em 09/0612020 08:24:53 (data e hora de Brasília). 
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a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

27.895.28110001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL 

DATA 	 ZVTURA  
0210612 

NOME EMPRESARIA-  

MV ELETRONICOS EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
MV ELETRONICOS ME 

CÕDÍGOEDESCRIÇÃODAATMDADE ECONÕMICAPRÍN1CJPAL 

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

CÓDIGOS DESCRIÇÃO DAS ATMDAOES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

46.494-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.47-5-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.524-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ode laboratórios 
46.47-5-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
46.64-5-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; panes e peças 
46.73-1-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; panes e peças 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.51-6-02 -Comércio atacadista de suprimentos para informática 
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.54-7-03 -Comércio varejista de artigos de iluminação 
47.61-0-03 - Comércio varejista de afliges de papelaria 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.73-3-00 - Comércio varejista de afliges médicos e ortopédicos 

CÓDIGOE DESCRIÇÃO DANATUREZAJURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO COMPLEMENTO 
R LUIZ CIRIMBELLI 	 1659 	SALA 3 

CEP 	 BAJRRC/OISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 
88.930-000 	 IMIGRANTES 	 TURVO 	 SC  

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 
DIGIPLUS@DIGIPLUS.COM.BR 	 (48) 3525-0526/(48) 3525-1022 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 02/06/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADASITUAÇÃO ESPECIAL 

000394 

Firefox 
	

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/enpjreva/Cnpjrevaco...  

Aprovado pela Instrução Normativa REB ri 0  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
	 ra 

Emitido no dia 09/0612020 às 08:23:43 (data e hora de Brasília). 	 Página: 112 
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a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO gATADE7ERTURA 

CADASTRAL MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
[yLETRONIC0S EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO  DASAI1MOADES ECONÕMICASSECUNDÃRIAS 

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.43-1 -00- Comércio varejista de vidros 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.52-1 -00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação 
95,11 -6-00 -Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroolotrónicos de uso pessoal e doméstico 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDJCA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO COMPLEMENTO 
R LUIZ CIRIMBELLI 	 1659 	SALA 3 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 [iiiipio FUF 
88.930-000 	 11 	Lv0 	 Sc 

1 ENDEREÇOELETRÔNICO 	 1 	[FONE 

L!!!!5DlU5COM.BR 	 (48)3525-0526/(48) 3525-1022 

ENTE FEDERA11VO RESPONSÃWL (EFR) 

SITUAÇÃO CAOASTRAL 	 1 DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL 
[ATIVA 

 

DVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

fliUXÃO ESPECIAL [EDASITUAQÃO ESPECIAL 

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

000395 

Fircfox 
	

http://servicos.receita.fa7enda.gov.br/ServicosfcnpjrevalCnpjrevaCo...  

Emitido no dia 0910612020 às 08:23:43 (data e hora de Brasília). 	 Página: 212 
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hup://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao!cndconjuntajnt.,  

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

000396 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 

Nome: MV ELETRONICOS EIRELI 
CNPJ: 27.895.28110001-44 

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 Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas 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 <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 08:43:46 do dia 0610412020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0311012020, 
Código de controle da certidão: 65AD.CCF3.38E9.BD27 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

- 	, 	 000397 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (ruão social): 	MV ELETRÔNICOS EIRELI 
CNPJ/CPF: 	 27.895.28110001-44 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que no constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 	 Lei n2 3938166, Art. 154 
Número da certidão : 	 200140055937775 
Data de emissão: 	 1210512020 16:11:47 
Validade (Lei ng 3938166, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei ii 	1110712020 
15510111): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 
http://www.sef.sc.gov.br  

/ 
Este documento foi assinado digitalmente 

Impresso em: 12105/2020 15:11:53 



Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Data: 1210512020 16h13rnio 

NúmeroValidade 
785 

 

--r, 

 11071202J 

000,398 

flUi PC 1 FOtOU JUI.,Ifli 

MV ELETRONICOS EIRELI - ME CNPJ: 27895281000144 

- rvIoU 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à _________________________________ Finalidade  

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. 

- IuiaLIIU 

Contribuinte: MV ELETRONIcOS EIRELI - ME 
Endereço: Rua LUIZ cIRIMBELLI, 1659- Bairro IMIGRANTES - Compl. SALA 03- CEP 88.930-000 

- Código de controle  

CWSJWVSWNUBLDSO1 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle Informado 
http //www turvo sc gov br  

Turvo (Sc), 12 de Maio de 2020 

NEREU RAMOS. 609 - CENTRO 
Turvo (SC) - CEP: 88930000 - Fonu:4835258100 
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Consulta Regularidade do Empregador 
	 https://consulta_crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressaOisf 

000399 

a 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 27.895.281/0001-44 

Razão 
MV ELEFRONICOS EIRELI ME 

)ctal: 
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 SALA 3/IMIGRANTES! TURVO / SC / 

88930-000 

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: 07/03/2020 a 04/07/2020 

Certificação Número: 2020030702464825861131 

Informação obtida em 03/04/2020 07:56:23 

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

o 
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PCLERJ LL L I1\RIG 

c1çá iO IRABALhE' 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MV ELETRONICOS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.895.281/0001-44 

Certidão n ° : 220790/2020 
Expedição: 03/01/2020, às 14:48:50 
Validade: 30/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se 	que 	MV 	E.LETRONICOS 	EIRELI 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o 
27.895.281/0001-44, 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. r 

11 
Dúvi das e aucxestôes -. cnctL@tst jus. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 
E/Ou FUNCIONAMENTO 2020 

Data: 20/01/2020 09h06min 

r Número Validade 

J1O/02/202fl 

000401 

[v ELETRONICOS EIRELI - ME CNN: 27895.281/0001-44 

RUA LUIZ CIRIMBELLI, N ° 1659 - COMPL. SALA 03- BAIRRO IMIGRANTES - DISTRITO SEDE - CEP: 
88930000 

Mnn' fo n+ 

JMVELETRONICOS 

Atividade principal 

[:Comércio varejista especializado em suprimentos de informática 

Comércio atacadista dê equipamentos elétricos e eletronícos de uso doméstico e pessoal 
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
Comércio Atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
Comércio atacadista de equipamentos de informática 
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
Comércio atacadista de livros jornais e outras publicações 
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças 
Comércio atacadista de material elétrico 
Comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos não específicos anteriormente; partes e peças 
Comércio atacadista de produtos odontológicos 
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
Comércio atacadista de equipamentos e/ou suprimentos de informática 
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
flôm4re'in ,roiitq rio rtinnQ ria iii ,mínar&-i 

COMERCIAL - 08:00:00 às 12:00:00 e 13:30:00 às 18:00:00 

Inicio da Atividade _,_- Aviso 

2163 	1 	02106í2017 

A Prefeitura Municipal De Turvo, expedido de conformidade com o capitulo II, art. 92 à 106 da Lei n. 002104. 

TURVO(SC), 20 de Janeiro de 2020. / 
GD- 



0910612020 	0107091 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de Turvo 

- 	 000402 
CERTIDÃO 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 7447650 
	

FOLHA: 111 

Avistados registros civeis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de Turvo, com distribuição anterior á data de 0810612020, verificou-se NADA CONSTAR em 
nome de: 

MV ELETRONICOS EIRELI ME, portador do CNPJ: 27.895.28110001-44. ********** *********************************** 

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

e) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjscjus.br/portal,  opção 
Certidões/Conferência de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da 
Ilha, Fôrum Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n°11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128-
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros 
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproclg.tjsc.jus.br  

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias, 

Turvo, terça-feira, 9 de junho de 2020. 

1!I 
PEDIDO No: 
	0107091 



Número do pedido: 412048 
FOLHA: 1 / 1 

090493 
CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL N 2 :412048 

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder 

Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA 

CONSTA distribuído em relação a: 

NOME: MV ELETRÔNICOS EIRELI - ME 

Raiz do CNPJ: 27895.281 

Certidão emitida às 08:28 de 09/06/2020. 

OBSERVAÇÕES 

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão. 

2) Certidão expedida em consonância com a Lei n° 11.101/2005, com a inclusão das classes 

extrajudiciais: 128- Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial; 

3) Foram considerados os normativos do CNJ; 

4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado 
e/ou destinatário; 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de 

registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço 

httøs://esai.tisc.ius.br/sco/abrirCadastro.do  

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico htlps://certeprocl g.tisc.ius.br/downjopd  



L 
ANEXO Vil 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) 

A empresa MV ELETRÔNICOS EIRELI - ME, inscrita no cNPJ a° 27895.281/0001-44, e-mail: 

ticítacao(/ïldiajpiu&com,br ou kçiiit@Wjilus,com.br, fone: 48 3525 1022, por intermédio de seu 

representante legal o Si'. Elizeu Coelho Raupp, portador da carteira de identidade n° 3388.364 e do CPF a° 
nz 

LM OIUM 	ttflflJ- Sul) 45 pena CaLei 4UC cumpre os requisitos legais para qualificação como 

Mieroempresa (ME), azt 30  da Lei Complementar a° 12312006 e 2006 e Lei Municipal n°  1.374í2012 e que 

moo está sujeita a quaisquer dos 	 § 4° det 	o estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 	i da le' 

22- de Junho de 2020. 

Ci: 3 
CPF: 

.J.89528110001 

14V EL ÔNICOS BREU 

RUA 1 	R~LL l9 SALA 
'aRWI 	59 

TURVO j 

ala 03 imigrantes, Turvo/$C / 
11 



A empresa MV ELETRÔNICOS ETRELI - ME, inscrita no CNN a °  27.895.28110001-44, email: 

ou ticí4jgjgl.com.br, fone: 48 3525 1022, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. Elizeu Coelho Raupp, portador da estreita de identidade a" 3.388364 e do CPF t °  

951.737,819-04, DECLARA: sob as pernis da lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da 

própria pessoa jurídica, conforme Acórdão 274512010 do Tribunal da Contas do Paraná e Súmula Vinculante 

13, do STF. aaam 
Por ser verdade, 11 

falsidade de seu conteúdo pedi 

penal prevista no art, 299 do C 

Art 299 - Omitir, 

nele inserir ou fazer inserir dcc 

criar obrigação ou alterar a ver 

anos e multa, se o documento 

legais, ciente de que a 

bem como na sanção 

na nele deveria constar, ou 

p fim de prejudicar direito, 

luso de 1 (um) a  (cinco) 

Íbcumenro é particular. 

Junho de 2020, 

Z7 ,895181/W01 -44 ' ,nueiiooúl4r 
MV ELtTBÕtflCOS EIREU - ME 

Í40A linZ CatMaEW559 SALA 12 

MGAN4TES - 

¶ 	
St 

Por Procuração 
Cd: 3388.364 SSPISC 
CPF: 951.737819-04 

$8.3525-1027 
lua Luiz Cirimbel;j,1659, 5318 03, ImIgrantes, Turvo/SC 

EP: 88930.000 
NPJ- 27.895.2811000j-44 17 



ME 	_ 
ELrcrrâN,cas 	 MV ELETRÔNICOS EIRELI-ME  

00 0106 
ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A empresa MV ELETRÔNICOS LIRELI - ME, inscrita no CNN n° 27,895.28110001-44, e-mail: 

gacaojdilluçQgj ou Jj d.nphicomhr fone 48 3525 1022 por intermédio de seu 

representante legal o Sr. Flizeu Coelho Raupp portador da carteira de identidade a 3388.364 e do Cfl a 

951.737.819-04 DECLARA' sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do 

art. 70  da Constituição da Republica, que nau emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso 

ou insalubre e não emprega menot 

Ressalva. emprega menor, a partir de q 	o na co 	prendia Q 

22 de Junho de 2020 

/ 	eu Coelho Raupp 
Por Procuração 

C.I' 3 98 364 SSP/SC 
CPF: 951.737,810-44 

- .895281/000144 
MV ELETRÔNICOS EmELI - 

O'? CmMGEUJ, 659 1 
il ANTE 	30400 

Tuiw 

3.3525-1022 
os Luiz Cirirnbelh,1659. sala 03, imigrantes, Turvo/SC 
E: 88.930.000 
NPJ: 27.895.281/0001-44 

¼? 



tj 00407 ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

A empresa MV ELETRÔNICOS LIRELI - ME, inscrita no CNN a°  27.895.28110001-44, por 

intermédio de seu represe ni ate legal o Sr Ebreu Coelho Raupp, portador da carteira de identidade a° 

3388364 e de CPE tV 95 37.819-04, DECLARA obus penas da lei, que não incorre em qualquer das 

condições impeditivas, especi ficando' 

E Que não foi declarada inidõnen por ato do Poder Público, 

2 Que não esta impedida de 	 om a A 	o PAblica 

3 - Que não foi apenada vem reaçis ae contraio 	ficténcia dos materiais fornecidos, quer 

por outro motivo igualmente grave, ao dob ulti 	co) aiies 

4 -, Que não incorre nas demaistçks impedi 	vistas no srI 9 da Lei Federal a°  8.666193 

consolidada pela Lei Federal n° 8.88319 

E que se responsabiliza pei 	sind 	autenticidade doa documentos oferecidos, 

comprometendo-se; a comunicar a PREF 	 IPAL DE CRUZ MAChADO a ocorrência de 

quaisquer fatos superverficracs imperfitiv 	habditaço, ma, que comprometam a idoneidade da 

proponente nos termos do artigo 32 parara 	o artigo 97 da Lei S ,666i93, e suas alterações 

To%C, 22 de Junho de 2020 

r27 895.281 /0001 -4'IJ'_ 
fr2¼izeu Coelho 

MV aEl%ÕNICO$ EIRELI ME 
/ 	Por Procria 

CJ: 3.388364 
CPF: 951.737, 

a*aaLi. eçs 4ALA 03 
au. Lfl55 	aia 00 

L 

8.3525-1022 
:ua Luíz Citímbel11,1659, sala 03, imigrantes, Turvo/SC 
:EP: 83.930.000 
:NPJ: 27.895.23110001-44 t 



ANEXO V 
	 000408 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa MV ELETRÔNiCOS ELRELI - ME, inscrita no CNN ti0  27.895281/0001-44, e-mail: 

jjtacao(Jdiom.hr ou ilçtadjgjpjusxontbr, fone: 48 3525 1022, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. Elizeu Coelho Raupp, portador da carteira de identidade n°3388,364 e do CPF ri" 

951737819-04. DECLARA: sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico n° 3112020. assim como tem pleno conhecimento do 

objeto licitado t anuência das cxtJ&jINI 1 1 
do Editakg anexes 

t.t9-U4 

de Junho de 2020. 

/ 

UM 
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certificado pelo TNMETROI I  
com indicação da. voltagem. 
Matérias-primas, 
tratamentos e acabamentos 

Io As matérias primas 
utilizadas na fabricação do 1  
:produto devem atender 
normas técnicas especificas 
para cada material. o Corpoj 
em chapa de aço SAIS 1020 

,com nintitra em enôxi, o] 
is! 

'102 M 	ÀS . . 

Valor Total por Extenso: Três mil e seIscentos reais. 

Garantia: 12 (doze) meses apos entrega miurne Nota Fiscal. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Local e Praia de Entrega: Conforme Autorização de Fornecimento ou Empenho. 

Declaro-me de pleno acordo com os termos ,c condições do Edital modalidade PREGÃO ELTRONICO 

N. 3112020, apresentando a seguinte proposta financeira pira fornecimento dos itens abaixo: 

Preços Cotados: Todo, os preços cotados são absolutamente líquidos, já inclusos todas as despesas que 

influam rios custos, tais corno: transporte, seguro e frete, rubutos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer 

ç) 



:flflffeZa 	e 
	todos 	os 	ônus 	diretos 	e 	indiretos -4  

Dados Bancários., 
	Banco do Brasil 	Agência 0993 	Conta Corrente 15.237-4.  

Cidade: Turvo/SC 

de. Junho .de•2 020 

r..j. cot,oiivuut-q't 
ELETRI 


