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WMJ LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

WILLIAN RAMPAZZO SCHENA, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 14/0611989, 
engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Coronel Bittencourt no ioa - Apto 22 - 
Centra — Ponta Grossa - Paraná — CEP 84010-290, podador da Carteira de Identidade 
Civil RG no 8.366,394-4,  expedida pelo instituto de identificação do Paraná, CPF n° 
057 678.049-90. CNI1 04394617361 DETRAN/PR inscrito no CRENPR sob o n° 
129.689/D. 

JULIA DO AMARA!. SCHENA, brasileira, menor impúbere, nascida em 08108/2013, 
residente e domiciliada na Rua Coronel Bittencourt n° loa - Apto 22—Centro - Ponta 
Grossa - Paraná - CEP 84010-290, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 
14.018.945-6, expedida pelo instituto de identificação do Paraná em 11/12/2013 e CPF 
n° 108.871.619,95, representada neste ato pelo seu pai o Sr. WILL1AN RAMPAZZO 
SCHENA, já qualificado acima. 

MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK, brasileiro, maior, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens nascido em 3010311981, engenheiro civil residente e 
domiciliado na Rua Amazonas n O  525 - Apto 52 - Edifício Torre di Lucca - Vila Estrela 
- Ponta Grossa - Paraná - CEP 84040-160, portador da Carteira de Identidade Civil 
RG n° 6.501.589-7,  expedida pelo instituto de Identificação do Estado do Parana, CPF 
n°007.033.149-98, inscrito no CRENPR sob o n° 94142/D. 

MARIA ANTONIA MORO GREGORCZYK, brasileira, menor impúbere, nascida em 
1810312014 residente e na Rua Amazonas n. 0  525 - Apto 52— Edifício Torre di Lucca - 
Vila Estrela - Ponta Grossa - Parana - CEP 84040-160, portadora da Carteira de 
Identidade Civil RG n 0  15,024.292-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado 
do Paraná em 1610612017 e CPF n° 113.376.079-16, representada neste ato pelo seu 
pai o Sr. MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYIÇ já qualificado acima; 

Constituem entre si urna sociedade limitada que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de WMJ 
LICITAÇÕES LTDA. 

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade será regida por este contrato social e pelos 
artigos da Lei 10406 de 10 de janeiro de 2002 aplicáveis as sociedades limitadas 
bem como, de forma supletiva e no que for aplicável, pela Lei 6 .404 de 15 de dezembro 
de 1976 de demais dispositivos legais pertinentes a matéria. (art. 997, li, CC/2002) 
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WMJ LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATC SOCIAL 

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem sede e foro em Ponta Grossa, Paraná, na 
Rua Benjamin Constant, 921, Fundos, Centro, CEP 84010-380. 

CLAUSULA QUARTA: A sociedade poderá abrir e encerrar filiais, agências e 
escritórios em qualquer parte do Pais ou ainda no exterior, neste caso por decisão 
unânime dos sócios quotistas. 

CLAUSUL.A QUINTA Os ramos de atividade serão o de Prestação de Serviços na área 
de licitações  publicas, prestação de serviços de apoio administrativo, preparação de 
documentos e serviços especializados para área administrativa comercio varejista de 
moveis de madeiras e aço, comercio varejista de cadeiras sotas poltronas, mesas 
cadeiras, móveis para escritório, moveis planejados, serviços de montagem de móveis 
de qualquer material comércio varejista de materiais de construção, ferragens 
ferramentas, artefatos de cimento mármores, granitos, pedras decorativas, tintas e 
materiais para pintura comércio varejista de portas eletrônicas, portas metálicas 
insuifilme materiais elétricos, materiais hidráulicos, comércio varejista de vidros e 
espelhos, materiais de consumo e descartáveis, materiais de utilidades domésticas, 
materiais de equipamentos de proteção individual, comercio de eletrônicos, 
eletrodomésticos e equipamentos e suprimentos de informática, comercio de produtos 
manufaturados, comércio de confecções de cortinas e persianas, cama, mesa e banho, 
artigos de armarinhos, tecidos, comércio varejista de materiais esportivos e uniformes, 
comercio de brinquedos materiais didáticos e pedagógicos comercio de materiais 
escolares e materiais para escritórios, comercio de higiene e limpeza, comercio de 
placas luminosos, banners e adesivos, con ercio de máquinas o equipamentos 
industriais comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
comércio de peças e acessórios para vei Soe automotores máquinas pesadas e 
caminhões comercio de veículos automotores, motos caminhões maquinas novos e 
usados comércio de pneus, câmaras e acessórios, comercio varejista de lubrificantes, 
comercio de embalagens de agua mineral, comercio varejista de extintores, extintores 
pare veículos, comercio varejista de equipamentos para fisioterapia, comercio varejista 
de água mineral, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio 
varejista de plantas e flores naturais, comércio varejista de bebidas, locação de tendas, 
toldos e pirâmides, prestação de serviços gráficos e impressão, prestação de serviços 
de pintura, prestação de serviços de construção civil, drenagem de aguas pluviais , rede 
de água e esgoto, impermeabilizaçóes, terraplanagem pavimentação, serviços 
hidráulicos e elétricos, serviços de instalação de portas, janelas tetos, divisórias e 
armários embutidos de qualquer martrial, comércio de móveis de madeira, ferro e aço. 
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WMJ LICITAÇÕES LUA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA : A sociedade iniciará suas atividades em 20 de setembro dé 2018 
e; seu prazo de duração é indeterminado. 

CLAUSULA SÉTIMA: O capital social da sociedade será de R$ 100.000,00 (Cem mil 
reais) , divididos em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada, 
integralizado neste ato, em moeda correta do país pelos sócios: 

Sócios QUOTAS e CAPITAL 
WILLIAN RAMPAZZO SCHENA 1.000 1 1.000,  00 
1 MARIO JORGE RAMOS GRECORCZYK 1M000 1 _1 00O00 

ss 	•e 

S CIOS QUOTA8 % CAPITAL 
DULIA DO AMARAL SCI-IENA 49.000 49 49.000,00 
MARIA ANTONIA MORO GREGORCZYK 49.000 49 49.000,00 

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integraliização do capital social. (art. 
1052 CC 2002). 

CLAUSULA NONA:  As quotas são indivisíveis 'e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cassão delas, a alteração contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA: A transferência ou cessão de quotas, a qualquer título deverá 
sempre respeitar a mesma proporção do numero de quotas, pertencentes a cada sócio 
na data da ocorrência. 

Parágrafo Primeiro: Os sócios têm o direito de preferencia entre si, na aquisição das 
quotas sociais em relação a terceiros estranhos à sociedade. 

Parágrafo Segundo: 0 terceiro estranho à Sociedade poderá ingressar se observado o 
direito de preferência dos demais sócios e ainda, se adquirir também quotas sociais de 
outros sócios que eventualmente não concordem com o ingresso e não possuam meios 
para adquirir as quotas ofertadas dentro da preferência. 

_ 	 99 
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WMJ LICITAÇÕES LTDA 

CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Caso algum sócio tenha quotas penhoradas e não 
promova a baixa da constrição dentro de 90 (noventa) dias, os demais sócios poderão 
adquiri-las, na proporção de suas participações societárias, pelo preço de avaliação 
apontando na constrição judicial, mediante depósito em favor do juízo em que se 
processar a execução. A 
Parágrafo único -. Caso o sócio retirante em razão desta cláusula se recuse a assinara 
respectiva alteração do contrato, o comprovante do deposito em favor do juizo da 	j 
execução acompanhado de comprovação da penhora de quotas, servirá para 
fundamentar a alteração contratual Junto ao Registro Público das Empresas. 	

¶ 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administração da Sociedade compete aos sócios, 
W1LUAN RAMPAZZO SCMENA e MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK, já 
qualificados, cabendo-lhes todos os poderes necessários para individualmente, 
administrarem os negócios sociais observando o disposto neste instrumento, podendo 
ainda representarem a Sociedade judicial e extrajudicialmente bem como praticarem 
todo e qualquer ato de administração no interesse da Sociedade. 

Parágrafo Primeiro: Todos os documentos que criem obrigações para a Sociedade, 
diferentes da atividade definida no objeto social, ou desonerem terceiros de obrigações 
de qualquer valor para com a Sociedade deverão sob pena de não produzirem efeitos 
contra a mesma, serem assinados pelos administradores, ou deles se obtenham por 
escrito a anuência. 

Parágrafo Segundo: É vedado aos sócios ADMINISTRADORES, obrigarem a  
sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticarem atos de 
liberalidade em nome da mesma ou concederem em seu nome avais, fianças ou outras 
garantias que não sejam necessárias e consecução do objeto social ou ainda 
alienação de seus bens móveis, imóveis e equipamentos, sem anuência dos sócios que 
representem a totalidade do capital social. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado aos sócios ADMINISTRADORES, atuando 
individuamente nomearem procuradores para um período determinado devendo o 
instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores 
assim nomeados 
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WMJ LICITAÇÕES LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pelo exercício da administração, é resguardado aos 
ADMNISTRADORES o direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, que será 
fixada de comum acordo pelos sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram-se nesta ocasião 
desimpedidos de exercerem a administração da sociedade nos termos da legislação 
aplicável, não estando incursos em pena que vede, ainda que temporariamente o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, de peito ou 
suborno concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: O exercício social começará em 01 de janeiro e 
terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as 
demonstrações financeiras previstas em lei e os lucros apurados terão a destinação 
determinadas pelos sócios neste contrato ou por deliberação oportuna e os eventuais 
prejuízos, serão acumulados para compensação em exercidos futuros, considerando 
que todos os sócios participam nos lucros e nas perdas da sociedade. 

Parágrafo Único: Excepcionalmente, a Sociedade por deliberação unânime dos sócios, 
poderá, também levantar balanços semestrais, intercalares ou mensais e, com base 
nos mesmos, distribuir lucros. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: As deliberações dos sócios ocorrerão a qualquer tempo, 
através de manifestação escrita que assim poderá constituir-se diretamente em 
alterações do contrato social se unanime a decisão, caso contrário, serás obngatoria a 
realização de uma reunião convocada atraves de cartas convites com antecedência 
mínima de 08 (oito) dias aos sócios que representem a maioria absoluta do Capital (ad 
1.071 e 1078 CC 2002). 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Cada quota dará direito a um voto nas deliberações 
sociais, as quais serão tomadas sempre por maioria dos votos, podendo o instrumento 
correspondente ser assinado apenas pelos sócios que juntos reunam a maior parte do 
capital social, inclusive no que se refere as deliberações sobre exclusão de sócios, 
inclusive por Justa causa da Sociedade e da transformação do tipo jurídico. 
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WMJ LICITÀÇÕÉS.  LTDA 

CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: A retirada, morte ou incapacidade de qualquer dos 
sócios não acarretará e dissolução da Sociedade, podendo o autor da herança ser 
substituído por seus herdeiros ou representante legal em até 180 (cento e oitenta) dias 

Parágrafo único: Pela não observância do prazo acima, na impossibilidade ou mesmo, 
renuncia do direito do ingresso de herdeiros na sociedade os haveres do sócio 
retirante, falecido ou incapacitado serão pagos a seus sucessores, ou a quem de 
direito, com base em balanço especial da sociedade, levantando para esse fim, que 
deverá ser realizado dentro do exercício anual em que ocorrer o fato, sendo os valores 
apurados pagos em parcelas que poderão ser anuais ou mensais desde que não 
excedam a 2 (dois) anos porem condicionados sempre a existência de resultados 
positivos (lucros), uma vez que não pode a situação de sucessão em si, Inviabilizar a 
continuidade do negócio. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA: Será observado o disposto no artigo 1.038 da Lei 
10 406/2002. quanto á liquidação da sociedade ou ainda poderá ser iniciada a 
liquidação por dois exercícios consecutivos a sociedade obtiver resultados negativos ou 
por razões econômicas ou técnicas se tornar Inviável a consecução do objeto social. 

Parágrafo único: Será liquidante o sócio titular da maioria do capital Social 
independente da fiscalização pelos demais sócios, sendo os haveres da sociedade 
empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre 
os sócios na proporção da participação respectiva no capital social, 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: A responsabilidade técnica pela empresa ficará a cargo, dos 
sócios WÍLLJAN RAMPAZZO SCHENA devidamente inscrito no CREA/PR sob o n 
122.689/D e MARIO JORGE RAMOS GREGORCZYK devidamente inscrito no 
CRENPR sob o n0  94142/D 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA; Para resolver quaisquer questões decorrentes 
deste contrato, ou havidas entre os sócios e entre eles e a sociedade será sempre 
competente o foro da Comarca de Ponta Grossa, estado do Paraná, com preferência 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

E, por estarem justos e contratados, lavram este instrumento em única via. 

Ponta Grossa, 20 dó setembro de 2018. 

f Q1 
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WMJ LICITAÇÕES LTDÂ 
CONTRATO SOCIAL 

JUUA DO AMARAI SCH A 
,Menor impúbere representada ate ato elo pai 

% WILLIAN RAMPAZZ CHE 

o 

e. MA 	 SGREGO ZYK 

ANTONIA Ok 
Menor iro 	c sentacia neste a pelo pai 

JORGE MOS ORE GORCZYK 
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Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no 0FF 

N° do 0FF: 108.871.61945 

Nome: JULIA DO AMARAL SCHENA 

Data de Nascimento: 0810612013 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 2510612013 

0191W Venficador 00 

000454 

Comprovante emitido às: 08:43:51 do dia 3010412019 (hora e data de Brasilia). 
Código de controle do comprovante: E891.85At7269.89DA 

Este documento não substitui o tomorovante de Inscricão no CPF. 

(Modelo aprovado pela IM/RFB ti0  1.548, de 1310212015.) 
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N° do CPF 113,376.079-16 

Nome MARIA. ANTONÍA MORO GREGORCZYK 

Data de Nascimento 1810312014 

Situação Cadastra REGULAR 

Data da Inscrição: 03/04(2014 

Digito Verificador 00 

Comprovante emitido às 08:43-07 do da 3010412019 (hora e data de Brasffia 
Código de controle do comprovante: 584&480E.8800.E32D 

Este documento não substrtu c 

(MoSio apravado pk PWRFE n 548 x  da 13'0Z2015) 
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Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 007.033.149-98 

Nome: MAMO JORGE RAMOS GREGORCZY'K 

Data de Nascimento: 3010311981 

Situação Cadastrei: REGULAR 

Data da Inscrição: 11102/1999 

Digito Wrificador 00 

Comprovante emitido às: 11:41:37 do dia 0410412019 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 389t2E4E1D82.7327 

Este documento não substitui o tanprovante de Inscrição no CPF". 

(Modelo aprovado pela INS'RFB n°1.548, de 131021201 S.) e 
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Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 057.678.049-90 

Nome: WILLIAN RAMPAZZO SCHENA 

Data de Nascimento: 1410811989 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 1111112003 

Digito Wriflcador: 00 

Comprovante emitido às: 11:39:55 do dia 0410412019 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: 48493FI0.F669.691D 

Este documento não substitui otornprovante de lnsaição no CPP. 

(Modelo aprovado pela INIRFB n° 1.548, de 1310212015.) 



06105/2020 

a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO COMPROVANTE 

MATRIZ CADASTRAL 
21 

N CM E EM PR ESAR IAL 

WMJ LICITACOES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OAATIV1DADE ECONÔMICA PRINCIRL 

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 

anteriormente 

CÕDIGC E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

18.13-0-01-Impressão de material para uso publicitário 

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto 

obras de irrigação 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e arm ários em butidos de qualquer material 

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
45,11-1-01 - Comércio a varejo de autom Oveis, camionetas e utilitários novos 

45.11-1-02 - Comércio a varejo de autom ovais, camionetas e utilitários usados 
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecánica de veículos autom otores 
45.30-7-01 - Com êrcio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

RBB4JAMINCONSTANT 	 921 	 ANEXO FUNDOS 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

84.01 0-380 	 CENTRO 	 PONTA GROSSA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

PRODUCAO@WAM.IND.DR (42) 9941-9293 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CAOASTRAL 

ATIVA 	 23111/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

000458 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ti0  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL a 
W CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
DATADEABERTURA 

32.089.28810001-09 2311112018 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

WMJ LICITACOES LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 

partes e peças 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
41.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
41.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
41.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURECAJURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R BENJAMIN CONSTANT 	 921 	 ANEXO FUNDOS 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

84.010-380 	 CENTRO 	 PONTA GROSSA 	 PR 

ENDEREÇOELETRÓNICO TELEFONE 

RODUCAO@WAM.IND.BR  (42) 9941-9293 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 2311112018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

000460 

0610512020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o  1.563, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0610512020 às 11:14:18 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 213 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL a 
W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NO MERO DE INSCRrÇÀO 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

DATADEASERTURA 

MATRIZ CADASTRAL 

LICI  TACO ES LTDA 

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DASATMDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
4781-4--00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.69-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 

anteriormente, sem operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDIOA 

206-2 - Sociedade Em presária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	ROMPLEMENTO 
RBENJAMINCONSTANT 	 921 	IAND(O FUNDOS 

GEP 	 BAIRROÍDISTRITO 	 MUNIGIPIO 

84.010-380 	 CB4TRO 	 PONTA GROSSA 	 PR 

ENDEREÇO ELErRÕNIOO TELEFONE 

PRODUCAOWAM.IND.BR 	 (42) 9941-9293 ft  

ENTE FEDERATIVO RESpONSAVa (EFE) 

SITUAÇÃO OADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 2311112016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

000461 

06/05/2020 

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

Emitido no dia 0610512020 às 11 :14:18 (data e hora de Brasília). 	 Página: 313 
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http://servico  s .receita.fazenda. go v.br/Servicos/certi  dao/CndConjuntalnL.. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 000462 

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

Nome: WMJ LICITACOES LTDA 
CNPJ: 32.089.288(0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 (DAt.) 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 vinculadas. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' ad' 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 chttp://rfb.gov.br > ou <http:/fwww.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 08:45:15 do dia 05f0312020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/09/2020,,...— 
Código de controle da certidão: E565.FADE.EI713.I5513 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1 of 1 	 05/03/2020 08:45 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 
000463 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N°021595721-28 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 32.089.28810001-09 
Nome: WMJ LICITACOES 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 0310712020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
wwvvfazenda.pr.ppv br 

P8gine 1 de 1 

Emitido tia Internet Pública (0SW,2020 08:4 7:40) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL 

Certidão Negativa de Débitos 

Certidão N°: 36554/2020 
Código de Autenticidade: 6F053BE2AAD93A3CDAFAB5FCDS6BFOAE 

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE 

CGCM: 475730 
CNPJ/CPF: 32089.28810001-09 

Nome: WMJ LICITAÇÕES LIDA 

Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT, 921 
Bairro: CENTRO 
Complemento: ANEXO FUNDOS 

IDENTIFICAÇÃO REQUERENTE 

Nome: WMJ LICITAÇÕES LTDA 
Finalidade: LICITAÇÃO 

PROTOCOLO:/ 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
CADASTRO ÚNICO DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL 

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte 
global acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS em aberto referente aos 
cadastros imobiliários e mobiliários. 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar 
débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados. 

PONTA GROSSA, 04 de maio de 2020 

ATENÇÃO: ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA VIA INTERNET. 
Para verificar a AUTENTICIDADE deste documento acesse www.tributos.pontagrossa.pr.gov.br  e 
utilize a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS. Utilize o código de autenticidade informado acima 

(diferencia letras maiúsculas e minusculas). 
;TE D0CUMENT0 TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO. 

0464 
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000165 

CA W' a 
CAIXA ECONÓM*CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 	32.089.286/0001-09 

Razão Social: WMJ LICITACOES LTDA 

Endereço: 	RUA BENJAMIN CONSTANT 921 ANEXO FUNDOS / CENTRO / PONTA 
GROSSA / PR / 84010-350 

A Caixa Econômica Federal, no USO da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de flBiO de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acirre 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:05/03/2020 a 02/0712020 

Certificação Número: 2020030504001829283329 

Informação obtida em 18/05/2020 08:09:23 

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

ri 
https://consuIta-crf.cabagovbr/consultacrf/pages/consultaEn -çregador.jsf 
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LoDER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: WMJ LICITACOES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 32.089.288/0001-09 

Certidão no: 5890312/2020 
Expedição: 05/03/2020, às 09:00:24 
Validade: 31/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedio. 

Certifica - se 	que 	WMJ 	LICITACOES 	rJTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

32.089.288/0001-09, 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. 

LI 
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ANEXO VII 
	

000467 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 

W.M.J LICITAÇÕES LTDA, sediada na RUA BENJAMIN CONSTANT, 921, 

CENTRO - PONTA GROSSA - PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

32.089.28810001-09, por intermédio do seu representante legal o Sr. RENNAN 

BONAFÉ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade n° 12.530.529-6 e do 

CPF n° 095.508.149-12, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos 

legais para qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, art. 3° da Lei 

Complementar n° 123/2006 e 2006 e Lei Municipal n° 1.37412012 e que não está 

sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4 0  deste artigo, estando apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

Ponta Grossa, 23 de junho de 2020. 

WMJ LICITAÇÕES LTDA 

,{Á4ÀÁLUP\

¶ 	

Rua Benjamin Constant, 921 - Centro 
Centro 

Rennan BonaM de Oliveira 	 Ponta Grossa - PR 

	

CPF:095.50t14912 	 CEP: 84010-380 

	

R&'12.53t5296 	 (42)3301-8323 

PROUR DOR 

WM) LICITAÇÕES LTDA 
CNPJ; 32.089.28810001-09 EST 90800352-73 

RUA BEN)AMIN CONSTANT, 921 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR 
(42) 3301-8323 
wamwam.ind.br  



ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO 
	

00 0468 
W.M.J LICITAÇÕES LTDA, sediada na RUA BENJAMIN CONSTANT, 921, 

CENTRO - PONTA GROSSA - PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.089.288/0001-

09, por intermédio do seu representante legal o Sr. RENNAN BONAFË DE OLIVEIRA, 

podador da Carteira de Identidade n° 12.530.529-6 e do CPF no 095.508.149-12, DECLARA 

sob as penas 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 de 

Contas do Paraná e Súmula Vinculante 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. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato 

juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento 

é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

Ponta Grossa, 23 de junho de 2020. 

Renoan SanaM de Oliveira 
cPHAS.50t14942 

R6 12.530.5294 
PROCURADOR 

WMJ LICITAÇÕES LTDA 

/ 
Rua Benjamin Constant, 921 - Centro 

Centro 
Ponta Grossa - PR 
CEP: 84010-380 
(42)3301-8323 

'4' 
WMJ LICITAÇÕES LTDA 

CNP3: 32.089.28810001-09 EST 90800352-73 
RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR 

(42) 3301-8323 
wam©wam.ind.br  



ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 	fl004 69 

W.M.J LICITAÇÕES LTDA, sediada na RUA BENJAMIN CONSTANT, 921, 

CENTRO - PONTA GROSSA - PARANÁ, inscrita no CNPJIMF sob o n° 

32.089.28810001-09, por intermédio do seu representante legal o Sr. RENNAN 

BONAFÈ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade n° 12.530.529-6 e do 

CPF n° 095.508.149-12, DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII, do art. 71  da Constituição da República, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ponta Grossa, 23 de junho de 2020. 

WMJ LICITAÇÕES LTDA 

,tVvUtQk\ 	 Rua Benjamin Constant, 921 . Centro 
Centro 

RennanBonafe de Oliveira 	 Ponta Grossa - PR 

Cff:095.59t14942 	 CEP: 84010-380 

fit 1u30.5fl-6 	 (42)3301-8323 

PROCURADOR 

ii 

WM3 LICITAÇÕES LTDA 
CNP): 32.089.288/0001-09 EST 90800352-13 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR 
(42) 3301-8323 

wam©wa m .i nd . br 



ANEXO IV 	 000470 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

W.M.J LICITAÇÕES LTDA, sediada na RUA BENJAMIN CONSTANT, 921, 

CENTRO - PONTA GROSSA - PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

32.089.28810001-09, por intermédio do seu representante legal o Sr. RENNAN 

BONAFÉ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade no 12.530.529-6 e do 

CPF n° 095.508.149-12, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre 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 Pública; 

3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos materiais 

fornecidos, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 

(cinco) anos; 

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9° da Lei 

Federal n° 8.666193 consolidada pela Lei Federal n°8.883/94. 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos 

oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 

MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da 

habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 

32, parágrafo 2 0 , e do artigo 97 da Lei 8.666193, e suas alterações. 

Ponta Grossa, 23 de junho de 2020. 

21,  - UA w ',eu B 
Rennan 8onafé de OlivS 

PF: O9tsO&14912 
R& 12.5X52% 

WOQWADOR 

WMJ LICITAÇÕES LTDA 

Rua Benjamin Constant, 921 . Centro 
Centro 

Ponta Grossa - PR 
CEP: 84010-380 
(42)3301.8323 

1½ 
WMJ LICITAÇÕES LTDA 

CNPJ: 32.089.28810001-09 EST 90800352-73 
RUA BEN)AMIN CONSTANT, 921 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR 

(42) 3301-8323 
wiam@wam.ind.br  



ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 	000471 

W.M.J LICITAÇÕES LTDA, sediada na RUA BENJAMIN CONSTANT, 921, 

CENTRO - PONTA GROSSA - PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

32.089.28810001-09, por intermédio do seu representante legal o Sr. RENNAN 

BONAFÉ DE OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade no 12.530.529-6 e do 

CPF n° 095.508.149-12, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os 

requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico n° 

03112020, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das 

exigências constantes do Edital e seus anexos. 

Ponta Grossa, 23 de junho de 2020. 

j) 	WM.J LICITAÇÕES LTDA 
Ç~N

)LÁ1t4ÁOÀA. 	OVC4/ 	Rua Benjamin Constant, 921 - Centro 
Centro 

Reanan Sonafé de OhVOUB 1 	 Ponta Grossa - PR 
cMO9S.5O&14942 	 CEP: 84010-380 

R61253a529-6 	 (42)3301-8323 

PROCURAØGR 

ia 
WMJ LICITAÇÕES LTDA 

CNPJ: 32.089.28810001-09 EST 90800352-73 
RUA BENJAMIN CONSTANT, 921 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR 

(42) 3301-8323 
wam@wam.ind.br  
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