
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
	

999981 
PREGÃO ELETRÔNICO n°. 2012020 

PROCESSO no. 4612020 

IPI MOBILIDADE CORPORTATIVA LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ!MF sob o n° 30.105.41310001-00, com Inscrição Estadual n° 119.262.340.119, 

com sede na Rua Aguas Virtuosas, 1203 - Parque Peruche, na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, por seu representante legal ABAIXO ASSINADO, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

EM REFERÊNCIA, APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS OBJETOS LICITADOS: 

LOTE QTDE. MARCA MODELO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 01 RENAULT LOGAN 1.6 R$ 68300,00 R$ 68.30Õ  00 

PREÇO UNITÁRIO LOTE 01: sessenta e oito mil e trezentos reais. 

PREÇO TOTAL LOTE 01: sessenta e oito mil e trezentos reais. 

ESPECIFICAÇÕES: 

VEÍCULO AUTOMOTOR, O KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO SEDAN 2020,BICOMBuSTÍVEL, 4 PORTAS, AR 
CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTÊNCIA MOTOR DE 1.6, TANQUE 
DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 40L.,COM CAPACIDADE DO PORTA MALAS DE NO MINIMO 460L. BANCOS EM COURO OU 
SIMILAR. PINTURA METÁLICA - PRATA, RODAS DE LIGA LEVE 15" , ALARME COM CONTROLE NA CHAVE - 
RETROVISORES, PARACHOQUES E MAÇANETAS NA COR DO VEÍCULO, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM 
AJUSTE ELÉTRICO e LUZES INDICADORAS DE DIREÇAO EMBUTIDAS ,CÂMERA DE RÉ E SENSOR DE ESTACIONAMENTO 
TRASEIRO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, DESTRAVAMENTO ELÉTRICO DA TAMPA TRASEIRA COM 
CONTROLE REMOTO, TRAVAMENTO ELÉTRICO DAS PORTAS COM CONTROLE REMOTO, PARASOL COM ESPELHO 
ILUMINADO LD, FARÓIS DUPLOS, FAROL DE NEBLINA, E FARÓIS AUXILIARES, 2 LUZES DE LEITURA DIANTEIRAS E 2 
TRASEIRAS , ALÇAS DE SEGURANÇA NO TETO, COLUNA DE DIREÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA . COMPUTADOR DE 
BORDO, KIT MULTIMIDIA, VOLANTE MULTIFUNCIONAL COM COMANDO DE SISTEMA DE SOM,4 ALTO FALANTES E 
TWEETERS.COM  TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI, GARANTIA DE 03 ANOS OU 100.000KM. 
(JOGO DE TAPETES DE BORRACHA INCLUSOS COM 4 TAPETES MAIS TUNEL) 

1) DECLARAMOS que; em cumprimento ao inciso)O(XIlI, do artigo 7 0  da 
Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666193, que não possuimos em nosso quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 
IS (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

2) DECLARAMOS que; assumimos inteira responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 
necessárias; 
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3) DECLARAMOS que; comprometemo-nos a manter, durante todo o 
período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 

4) DECLARAMOS que: comprometemo-nos a repassar na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de aliquotas de impostos incidentes 
sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência 
do contrato: 

5) DECLARAMOS que: temos conhecimento e submetemo-nos ao 
disposto neste edital e anexos e legislação aplicada 

6) DECLARAMOS que: até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

7) DECLARAMOS que; ainda, que não fomos declarados inidõneos por 
nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas. 

	

6) 	 DECLARAMOS que: em atendimento ao Acórdão n° 274512010 - 
TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato IGOR SANTIAGO, 
inscrito no CPF sob n° 275.942.918-08, portador(a) da carteira de identidade n° 28.488.525-3, não são 
servidores do Município de Mandirituba, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, 
consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função 
de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada á contratação. 

9) DECLARAMOS que: para os devidos efeitos e sob pena da lei que 
não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 

10) DECLARAMOS que: para os devidos fins de direito, na qualidade de 
Proponente dos procedimentos licitatôrios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da 
empresa é o (a) Sr. IGOR SANTIAGO, Portador(a) do RG sob n° 28.488.525-3 e CPF n° 275.942.918-08, cuja 
função/cargo é SOCIO (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de 
Registro de Preços/contrato. 

11) DECLARAMOS que: para os devidos fins que em caso de qualquer 
comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo 
que a Ata de Registro de Preços/Contrato e outros termos seja encaminhado para o seguinte endereço: a. E-  
mau: comercial@ipimobcorp.com  b. Telefone: (19) 9 9656-7923 12) Caso altere o citado e-mail ou telefone 
comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena 
de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

12) DECLARAMOS que: nomeamos e constituímos o senhor (a) (COR 
SANTIAGO, portador(a) do CPF/MF sob n.° 275.942,91808, para ser o(a) responsável para acompanhar a 
execução da Ata de Registro de Preços/contrato referente ao PREGÃO ELETRONICO 2012020 e todos os 
atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, Sus Anexos e na Ata 
de Registro de Preços/Contrato. 

13) DECLARAMOS que: o prazo de eficácia desta proposta é de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3 0, da Lei Federal n.° 
8.666/93). 

14) DECLARAMOS que: sob as penas da lei, que os produtos ofertados 
atendem todas as especificações exigidas no edital, assim como as normas de qualidade exigidas pela 
legislação em vigor. 

	

IS) 	 DECLARAMOS que: os preços acima indicados contemplam todos os 
custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 
encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, 
seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, entre outros. 

16) DECLARAMOS que: a proposta engloba todas as despesas referentes 
à prestação dos serviços e produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, 
equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação. 

17) DECLARAMOS que: examinou cuidadosamente todo o Edital e 
Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao 
direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital. 

18) DECLARAMOS que; cumpre plenamente as disposições normativas 
relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n°9.854, de 2711011999 e na Constituição Federal de 1988. 

19) DECLARAMOS que: não possui funcionários, dirigentes ou acionistas 
detentores do controle do estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vinculo direto ou indireto 
com a adm nos termos do art. 90,  da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações, sob pena de exclusão do 
certame: 

20) DECLARAMOS que: recebeu todos os documentos e tomou 
conhecimento de todas as informações necessárias para participar do presente certame e das condições para 
o fornecimento do veículo: 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA, 1203 Rua Aguas Virtuosas, Parque Peruche. São Paulo, 02532-011 
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21) DECLARAMOS que; aceita e concorda com todas as condições do 
presente Edital e das especificações que fazem parte integrante do mesmo e farão parte do Contrato, 
independentemente de transcrição; 

22) DECLARAMOS que; tomou ciência da Lei Municipal n° 1.243, de 30 de 
janeiro de 2006, e se compromete a dar cumprimento à mesma após a assinatura do contrato, se vencedora 
do certame e ainda definição insculpida no capítulo ii da lei complementar n° 12312006, alterada pela lei 
complementar n °  14712014, podendo, para tanto, do usufruir o tratamento diferenciado e favorecido em 
licitações. 

23) DECLARAMOS que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 
(sessenta) dias a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64 § 3 0  da Lei Federal n 
8.666/93). 

CONDIÇÕES GERAIS: 

DO PRAZO DE PAGAMENTO. 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal. 

DO PRAZO DE ENTREGA 
Conforme edital. 

LOCAL ENTREGA 
Conforme edital. 

DA GARANTIA 
Conforme edital e ou fabricante. RENAULT 

DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL —001 - AGÊNCIA 6937-X - CONTA CORRENTE 15978-6 
Responsável assinatura contrato: JGOR SANTIAGO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG no 
28.488.525-3, inscrito no CPF n°  CPF/MF n° 275.942.918-08, com endereço na Avenida Jose Bonifacio, 
1856, casa 24; Jardim Das Paineiras, Campinas - SP CEP 13092-305 Email: comerciaIipimobcorp.com  - 
Telefone para contato: (19) 9 9956-7923. 

São Paulo/SP. 20 de maio de 2020. 

V.Oflt •fl 	O 

 o 	

LtOÂ. 
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IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. 

CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: 

a) IGOR SANTIAGO, brasileiro, natural de São Paulo, casado, maior, nascido no dia 

11/1211919, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 28.488.525-3 SSPISP, 

do CPFIMF sob ri0  275.942.918-08, residente e domiciliado na Rua São Salvador, 220, 

apto. 71 A, Campinas, São Pauto, CEP - 13076-540. 

b) LETICIA SABAG NICODEMO, . brasileira, natural de São Pauto, maior, solteira, nascida 

no cita 2710411981, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG no 28.546.402-4 

SSPISP, do CPF(MF sob ri°  222.937,438-96, residente e domiciliada na Rua Oliveira Alves, 

472, apto. 31, Ipiranga, São Paulo, Capital, CEP - 04210-061. 

tem, entre si, justo e contratado constituir uma Sociedade empresária Limitada, mediante as 

seguintes cláusulas: 

PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO E DURAÇÃO 

A sociedade girará sob o nome empresarial de "(RI MOBILIDADE CQRPORA 

LTDA." com nome fantasia de "II'i MC", tendo prazo de duração indeterminado 

Beta Assessoria Contábil & Tributária Ltda 	 \ 1 Rua lbfratlnga, 189- lmirim - São Paulo - 02458-040 	 / 
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alidade lurídica a partir do registro deste instrumento na JUCESP - Junta Comercial 

do Estado de São Paulo. 

SEGUNDA: DO OBJETO SOCIAL 

O objeto social da empresa será: 

1. Locação de automóveis com motorista, 

2. Locação de automóveis sem condutor, 

3. Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 

4. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados. 

S. Comércio por atacado de caminhões novos e usados, 

6, Comércio por atacado de reboques e semi reboques novos e usados, 

7. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 

8. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 

9. Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral, 

10. Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 

11. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento contínuo, 

municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. 

TERCEIRA: DA SEDE 

A sociedade terá sede nesta Capita!, na Rua Águas Virtuosas, 1203, Parque Peruche, São 

Paulo, CEP - 02532-01 1 

PARÁGRAFO ÚNICO - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade 

poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 2lteraç1 e 

contratual assinada por todos os sócios. / 

h 
Beta Assessoria Contábil & Tributária Ltda 	 1 	
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QUARTA.,  DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO 

000 O8 

O capital social é de R$ 80. Õ00,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) 

quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

IGOR SANTIAGO 99,00 79.200 R$ 79.200,00 

LETICIA SABAG NICODEMO 1,00 800 R$ 	800,00 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os sócios integralizam, neste ato, em moeda corrente do Pais 

o valor total das cotas subscritas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 1052 do código CMI (Lei 10.40612002), a 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integraüzação do capital social. 

QUINTA 

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 

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizadaf 

cessão delas, a alteração contratual pertinente. / 

ri 
Beta Assessoria Contábil & Tributaria Ltda 
Rua Ibiratinga, 189— Imirim - São Paulo - 02468-040 
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o  ~ t1'~O 	 SEXTA: ADMINISTRAÇÃO 

A sociedade será administrada pelos sécios: IGOR SANTIAGO e LETICIA SABAG 

NICODEMO, os quais deterão individualmente os poderes necessários a representar a 

sociedade e a praticar todos os atos compreendidos no objeto social. A eles caberá ainda, 

a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade judicial e 

extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, tão somente nos negócios 

que digam respeito aos interesses da sociedade, vedado no entanto, em atividades 

estranhas ao interesse social tais como endossos de favor, cartas de fiança, avais e outros 

documentos análogos que acarretem responsabilidades para a sociedade, ou assumir 

obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 

alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Caso o sócio venha 

infringir tais proibições, ficará individualmente responsável pelo compromisso contraído. 

A contratação de obrigações em nome da sociedade, inclusive a emissão de títulos de 

crédito, a emissão de cheques, aquisição de certificado digital, bem como a certificação 

presencial junto a autoridade competente, ou quaisquer documentos que imponham 

obrigações sociais junto a órgãos Públicos ou Privados serão assinados em conjunto ou 

isoladamente, 

SÉTIMA 

Em sua deliberação, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida 

no parágrafo 30  do art. 1072 do Código Civil (Lei n° 10.40612002). 

OITAVA: DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE 

Pelo exercício da administração, os sócios Igor Santiago e Leticla Sabag Nit 

terão direito a uma retirada mensal a titulo de pró-labore, que será fixada de 

acordo, observadas as regras vigentes na legislação do Imposto de Renda. 

Beta Assessoria Contábil & Tributária Ltda - 

Rua Ibiratinga, 189— Irnirim - São Paulo - 02468-040 
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NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO o000BS 
INQ9 

_10> 

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o 

balanço de resultado económico, e será efetuada a apuração dos resultados com 

observância das disposições legais aplicáveis. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os lucros e prejuízos apurados serão distribuídos ou 

suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Os sócios poderão determinar, mediante deliberação a 

realização de levantamento de balanço e outras demonstrações contábeis em períodos 

menores que o do exercício social. 

Ao final do exercício, os sócios deliberarão sobre a destinação dos lucros da sociedade. Os 

sócios poderão ainda, apurar e distribuir os lucros em periodicidade Inferior ao ano civil, ou, 

seja mensalmente. 

DÉCIMA — CONSELHO FISCAL 

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal- 

DÉCIMA-PRIMEIRA: 00 IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO 

T 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 

herdeiros, sucessores e o incapaz. Mão sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 

dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 

situação patrimonial, da sociedade à data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. A / n, 
Beta Assessoria Contábil & Tributária Ltda 
Rua Ibiratinga, 189.- lmirim - São Paulo - 02468-040 
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e'.. 	 nanflo 
PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de falecimento, o valor devido aos herdeiros do sóçãJJ 1) ti U O 

falecido serão pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses, 

30% (trinta por, cento) no prazo de seis meses, e 30% (trinta por cento) no prazo de doze 

meses. 

DÉCIMA SEGUNDA 

Serão regidas pelas disposições do código civil (Lei n° 10.40612002), aplicáveis à matéria, 

tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade, bem como a 

interdição de sócios, 

DÉCIMA TERCEIRA 

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do 

Código Civil (Lei n° 10.408/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

DÉCIMA QUARTA 

Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

DÉCIMA QUINTA - DECLARAÇÃO DE 

	 L 
Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de 

a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação crimir 

Beta Assessoria Contábil & Tributária Ltda 
Rua Ibiratlnga, 180 - lmirlrn - São Paulo - 02488-040 
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9O°8O se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acess a 

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

ulato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 

4(ormas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade, (art. 1.011, parágrafo 1° CC/2002). 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este 

instrumento em três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios na 

presença de duas testemunhas, abaixo nomeadas, autorizando seu Registro na Junta 

Beta Assessoria Contábil & Tributária Ltda 
Rua ibiratinga, 189 - Inilrim - São Paulo .02468.040 

Ce,d&o 0$) regtro(Çl&226%t5S.352s522O212. de dedamçãod? ooqua&amento sob 9084124)180, da Enea P0 MCBtU0ADEC0RP0RJT4VALTDA a pmtoto sob nl8000283204b. 

FáV0, Rara B0000 Giffi}S 	a' 	 too4mer00 acaess#wwjsoesp ,pgotbre niomis o nCrnero rio cãd,go de controle a, onivol na potro Modos do raitdãode rac,m teor. 
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JUCESP - Junta Comercial do Estado ria São Pauto 

dá 	tAIiistê,io do DesenvoMrnento Indústria e Con%érdo Exterior 
SectetadadeCornércio e SeMçes 

çUl Departamento de Registro Empresarial e lnovaão OflEl 
Secretaria de DesenvoMniento Econônto, Cléncla. Tecnologia e inovação 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP 

OOOO93 
1 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. - EPP 	 1 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Pauto, 

A Sociedade IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTD& - EPP, estabeSa na RUA AGUAS VIRTUOSAS, 
1203, BAIRRO: PARQUE PERUCHE, SÃO PAULO, SP, CEP; 02532-011, requer a Vossa Senhoria o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob es penas da Lei, que se enquadra na condição de 

LOCALIDADE 	 DATA 

são pauto -SP 	 1 28/02/2018 

NOME E ASSINATURA DO EMPRESARIO/SÕClOS!DIRETORESJADMINISTRAØQRES OU REPRESENTANTE LEGAL 	/ j 

NOME ASSINATURA 

- (Sócio-Administrador) 

NOME 

IGOR SANTIAGO - (SÕcio-Administrador) 

Para uso exclusivo da Junta Comerciar; 

DEFERØX 	 ETIQUETA DE REGISTRO 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, Que AS INFORMAÇOES CONSTANTES 00  REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE. 



17/01/2020 

a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DEI NSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DE  

30.105.41310001-00 
CADASTRAL 

0
DATA 

410412 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

P1 MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA) PORTE 
IPI MC EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
4923-O-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
45-11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 
45.11-1-05 -Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	[ELEMENTO 
RAGUAS VIRTUOSAS 	 1 
CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 
02.532-011 	 PARQUE PERUCHE 	 SAO PAULO 	 SP 

ENDEREÇO  ÉLETRôNIC0 	 TELEFONE 

BETAASS@UOL.COM.BR 	 (11) 2256-1528 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 0410412018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 1 	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 1710112020 às 16:09:04 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. 
CNPJ: 30.105.41310001-00 

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

000095 

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 12:4529 do dia 1210412020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0911012020. 
Código de controle da certidão: 9509.A2131021.C5D1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Secretaria da Fazenda  Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
	 000096 

CNPJ / IE: 30.105.41310001-00 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar debitas de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, e certificado que não constam débitos declarados ou apurados 

natriz/l9hal acima identificado. 

 

  

Data e hora da emissão 	1511212019 19:52:11 

Validade 	 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

 

 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  

(Q 
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PREFEITURA DE 

SÃO PAULO 
FAZENDA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

000097  

Certidão Número: 0391506-2020 

CPF/CNPJ Raiz: 

Contribuinte: 

Liberação: 

Validade: 

Tributos Abrangidos: 

Unidades Tributárias: 

12/05/2020 

10/08/2020 

Imposto Sobre Serviços -iSS 

Taxa de Fiscalização de Loca 

Taxa de Fiscalização de Múr 

Taxa de Fiscalização de Estai 

Taxa de Residuos Sórdos de 

Imposto Sobre Transmissão 

CCM 5.936.607-9- inicio atv :0410412018 (! 

30.105.4131 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. 

) e Funcion 

te - XRS '  encia sugerir de .Jan/201 1) 

5o 
S lzos-cEP - o2spz-oll) 

Ressalvado o direito de a Fazenda 

que vierem a ser apuradas ou que, 
documento, relativas a tributos adn 
Municipal, junto à Procuradoriat 
aos créditos tributários inscr4% 1 
REGULAR. 	 11k 

de responsabilidade do sujeito passivo 
rn a qualquer tempo inclusive em relação ao período contido neste 
pela Secretaria Municipal cia Fazenda e a inscrições em Divida Ativa 
cípio é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 

s na Divida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 

A aceitação desta ce*ãoW& condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeituragpfftidadefsecretarias/fazenda/  
Qualquer rasura in ,ai TJráte documento, 

e 

Certidão expedida com base na Portaria conjunta SF/PGM n°4, de 12 de abril de 2017. instrução Normativa SF/SuREM n°3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50 691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, dela de agosto de 2010 e Portaria SE n°268 !  de lide outubro de 2019. 

Certidão emitida às 18:49:29 horas do dia 1210512020 (hora e data de Brasilia). 

Código de Autenticidade: 3c12E69D 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da secretaria Municipal da Fazenda httpt/Iwww.prefeitura.sp.gov .brlsf 
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Consulta Regularidade do Empregador 

voitaflL imprimi'r1 

A "V  a 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	30.105.413/0001-00 

Razão SociaI:IPi MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA 

Endereço: R AGUAS VIRTUOSAS 1203 / PARQUE PERUCHE / SAO PAULO / SP / 
02 53 2-0 11 

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: 22/03/2020 a 19/07/2020 

Certificação Número: 2020032204492906506998 

Informação obtida em 28/03/2020 17:26:20 

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

htps://consuIta-crf.caixagov.br/consuIt.oÏ -f/pagempresssojsf 	 111 
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AR  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS) CNEJ: 30.105.413/0001-00 

Certidão n ° : 8499959/2020 
Expedição: 12/04/2020, às 12:49:05 
Validade: 08/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n °  
30.105.413/0001-00, 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 condenatária 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. 

uv:.das e SL::eS 	e: 	 .br 



DECLARAÇÃO 

A IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., estabelecida na Rua Aguas Virtuosas, 1203— Parque Peruche, 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.105.41310001-00, neste ato 

representada por IGOR SANTIAGO, portador da Cédula de Identidade RG n° 28.488.525-3, vem por meio 

desta declarar, sob as penas da Lei: 

- DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 12312006;:  bem assim que 

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. Caso se enquadre 

na situação de cooperativa declarar, sob as mesmas penas da lei, que não auferiu, no ano-calendário 

anterior, receita bruta superior ao limite definido no inciso II do "caput" do artigo 3 0  da referida Lei 

Complementar. 

DECLARA, ainda que não tem alvará de funcionamento pois trata-se de um escritório de licitação e não 

existe tal exigência no formato do estatuto da Empresa! 

Por ser expressão da verdade, eu IGOR SANTIAGO, representante legal desta empresa, firmo a presente 

São Paulo/SP. 01 de Abril de 2020 

Ir', AOS4LI Afl O 	 T,Va t_TOA. 

~.p (f~ 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA. 1203 Rua Aguas Virtuosas, Parque Peruche. São Paulo, 02532-011 

CeIl.: (19)999956-7923 - e-mail: cornerciaI(ipimobcorp,com 



DECLARAÇÃO 
	

000101 
A IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., estabelecida na Rua Aguas Virtuosas, 1203 - Parque Peruche, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.105.4I3/0001-00, neste ato representada por IGOR SANTIAGO, portador da 

Cédula de Identidade RG n°28.488.525-3, vem por meio desta declarar, sob as penas da Lei: 

1) DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7 °  da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 

8.666193, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e ]  de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a 

eventuais averiguações que se façam necessárias; 

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade: com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de aliquotas 

de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência 

do contrato; 

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada 

6) DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo 

licitatôrio e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidõneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas. 

8) Declaramos que em atendimento ao Acórdão n° 274512010 - TCE/PR e outros, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como 

seu representante neste ato IGOR SANTIAGO, inscrito no CPF sob n° 275.942.918-08, portador(a) da carteira de identidade n° 

28.488.525-3, não são servidores do Município, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou 

afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão eu função de confiança, seja membro da comissão de 

licitação, pregoeiro ou atividade ligada á contratação. 

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

lO) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade da Proponente dos procedimentos licitatôrios, instaurados por este 

Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. IGOR SANTIAGO, Portador(a) do RG sob n° 28.488.525-3 e CPF n° 

275.942.918-08, cuja função/cargo é SOCIO (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro 

de Preços/contrato. 

11) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatõrio, bem como em 

caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

a. E-mail: comercial@ipimobcorp.com  

J. Telefone: (19) 99656-7923 

12) Caso altere e citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste 

Município, sob pena de ser considerado come intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

13) Nomeamos e constituímos o senhor (a) IGOR SANTIAGO, portador(a) do CPF/MF sob o.° 275.942.918-08, para ser o(a) 

responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, e todos os atos necessários ao cumprimento das 

obrigações contidas no instrumento convocatõrjo, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

Por ser expressão da verdade, eu IGOR SANTIAGO, representante legal desta empresa, firmo a presente 

São Paulo/SP,07 de ABRIL de 2020 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA. 1203 Rua Aguas Virtuosas, Parque Peruche. São Paulo, 02532-011 

Ceil.: (19)999956-7923 - e-mail: comercialipimobcorp.com  
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DECLARAÇÃO 

A IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., estabelecida na Rua Aguas Virtuosas, 1203 — Parque Peruche, na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n °  30.10541310001-00, neste ato representada por 

COR SANTIAGO, portador da Cédula de Identidade RC n°28.488.525-3, vem por meio desta declarar, sob as penas da 

Lei: 

- DECLARA, para fins de participação no procedimento licitaffirio Pregão (eletrônico), e em cumprimento a legislação e 

regulamentos vigentes, ás quais se submete, declara que: 

1) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação para o presente processo licitatório na forma do parágrafo 2, art. 32 da Lei 8.666193, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, especialmente que não se encontra cumprindo pena de 

"Inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, em relação a qualquer de suas esferas Federal, 

Estadual, Municipal e no Distrito Federal (art. 87, da Lei n°8.666/93). 

2) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO Que está em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7 0  da 

Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, assinalara ressalva acima). 

3) DECLARAÇÃO DE NF-e Que a empresa possui NF-e conforme Podaria CAT 162 de 2911212008 e alterações da 

Secretaria da Fazenda do Estado. 

4) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAÚDE Que a empresa cumpre as normas de saúde e 

segurança do trabalho. 

5) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS E DAS ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive internet), 

correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou 

cópias, correspondem a autentica rubrica dos signatãrios, e cientes das penalidades legais, em especial ao disposto no 

Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, firmamos a presente declaração. 

6) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL Que os sócios da empresa, não são 

funcionários públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão, não são membros da comissão 

Permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão, e não possuem parentesco por consanguinidade ou afim até 3 0  grau 

com qualquer servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Fartura, 

Estado de São Paulo que ocupem tais funções. DECLARA ainda ter ciência de que o parentesco ou participação 

societária impossibilita a contratação com o Município conforme dispõe legislação em vigor. 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA. 1203 Rua Aguas Virtuosas, Parque Peruche. São Paulo, 02532-011 

Celi.: (19)999956-7923 - e-mail: comerçiijpbcorIicom 



7) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL Que examinei criteriosamente todos os 

documentos do Edital e seus Anexos e que aceito e concordo com todas as condições do presente edital e das 

especificações que fazem parte integrante do mesmo, e cientes das penalidades legais, em especial ao disposto no 

Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, firmamos a presente declaração. 

8) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE Que sob as penas do artigo 299, do Código Penal, de que terá a 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, para prestar serviços, conforme objeto licitado, no prazo previsto no 

Edital e na minuta de contrato. 

9) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE Que se responsabiliza pela qualidade dos serviços e produtos ofertados a 

esta Administração. 

10) DECLARAÇÃO LEI 12312006 Que sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 12312006, bem assim que 

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. Caso se enquadre na situação 

de cooperativa declarar, sob as mesmas penas da lei, que não auferiu, no ano-calendário anterior, receita bruta superior 

ao limite definido no inciso II do "caput" do artigo 3 0  da referida Lei Complementar. 

11) DECLARAÇÃO de idoneidade que; tem pleno conhecimento, bem como, atendera todas as exigências relativas a 

habilitação no presente certame, Declara, ainda a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que 

comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não esta declarado inidôneo em qualquer esfera da 

Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer órgão governamental, autárquica, 

fundacional ou de economia mista. 

12) DECLARAÇÃO PARENTESCO; que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança 

ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, 

Compras e Licitações. 

13) DECLARAÇÃO FATO SUPERVENIENTE, que, para fins do disposto no § 2 0, do artigo 32, da Lei Federal n°. 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de 

licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder 

Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a 

qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual 

contratação que deste procedimento possa ocorre. 

Por ser expressão da verdade, eu IGOR SANTIAGO, representante legal desta empresa, firmo a presente 

São Paulo/SP,06 de Maio de 2020 	9 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA, 1203 Rua Aguas Virtuosas, Parque Peruche. São Paulo, 02532-011 

CelI.: (19)999956-7923 -e-mail: gQpfçialiimobçpQcom 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA IDE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

JUNTA COMERCIAl-DO ESTADO DE SÃO PAULO- JUCESP JiJCESP 
000104 

DECLARAÇÃO 

Eu, IGOR SANTIAGO, podador do Documento de identificação n 0  28.488.525-3, inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas — CPF sob n6  275S42.916-08, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa IPI 

MOBILIDADE CORPORATIVA [-TOA., DECLARO estar dente que o ESTABELECIMENTO situado na Rua 

AGUAS VIRTUOSAS, 1203, Bairro: PARQUE PERUCHE, São Paulo, SP; CEP: 02532-011, NÃO PODERÁ 

EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e 

funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, 

posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 cio Decreto Estadual 

n°  55.86012010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE UCENCIAMENTO INTEGRADO VALIDO, obtido pelo 

sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual. 

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo 

de atividades, ou em qualquer cuba das condições determinantes â expedição do Certificado de Licenciamento 

Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-

lo. 

Por firo, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por 
representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao 
registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da 
Pessoa Juridica (CNPJ) diretamente no sito daJu , avós do módulo de lkenciamento, mediante uso da 
respectiva ceri 	i itallirSílig 

lSIlIrm 

nÇA,. .6 lima 'd* I< 	 sgiealar 

i de 2018. 
verát ct s9t 

- 	 4 

meJwte da rfl1a~a IRE fl35 sVC2lz da daecc de 	 LTOA eprokxeIa edeo,1eOOO2daO45. 
e p,irTaa $51vu da codddaa de rdeo ,ar. 



1210512020 	9725949 

000105 
FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 

Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
1110512020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ******************** 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA, CNPJ: 30105.41310001-00, conforme indicação constante 

do pedido de  

D de c 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na P líiÏância, mesmo que estejam em 

Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos peã

-~È~~ ,  
ge esquisado é de responsabilidade exclusiva do 

destinatário da certidão. 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 

do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C. 8/5, EPP, ME, MEl, LTDA). 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 12 de maio de 2020. 

9725949 
PEDIDO No: 	11111 I 	III hlI 1111 I Mi Ifi ii 



SIJCESP — imita Comercial do Estado de Silo Paulo 

Ministério do Dcscnvokviniento, Indústria e Comércio Exterior 

Secretariado Centeio e Serviços 

t 	Departamento de Registro Empresarial e inovação - DREI 

Secretaria da Desenvolvimento Econômico, Ciênein. Tecnologia e inoveçao 

nnftia6 
TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZÀÇÂO. 

 

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo 
180902832045 da empresa IPJ MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA e que as imagens 
digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta 
Comercial. 

Assina o presente termo de conferência e digitalizaØo, mediante certificado digital, o 
funcionáriolempregado público Juliana de Souza Ramos 

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de abril de 2012. 

Juliana de Souza Ramos, CPF: 35386784203 

Este *comsntoM assinado dlaitelfllenfe por Jt*eoe de Coriza R.Ma e é parte tntegreole soh o ~ N' 18X02832045 

02/04/2013 	flgmnal do  
0e3143 b(t)mØ&tfD(S)&mstt4Çáv?lRE n 	fl12oeded.raçao4 	Oeframe4o 543 1t0341240,sa 43 Emosa P5 MCCILJDAO4 CORPCRAIIVA LIDA- CpÇOW430 S0bz,16aXa&A-t45. 
P34a R.ojno Ortio Oçoçaisas SrSeeçral. PWS vaSda este áeanda, acata w'sm icosp.apQy bq a *n,ta o nAtrara o aaa 43 comEs aspcalvef na whnaWa p4aa ds ceisdao de 1.1. moo 



JUCESP _junta Ctunerch%I do Estado de São Paula 

Mhit&io do Dcscnvolvimento. TndúaUia e Conêrcio Exterior 

Secretaria de Comórcio e Sccviços 

Deportanwto de Registro Emprc&Ni4 e frav ação - 1,1 q q 
Seeretaila de Descnvo!vimento Econômico, Ciência, TccuoQgia e Inovaçáo 	

U ti 	ti 

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO. 

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) 180002832045 de registro de abertura 

enquadramento e procuração da empresa II'! MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.. 

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador ELMO CAETANO DE 

MELLO FILHO. 

)uma Comercial do Estado de Silo Paulo, 4 de abril de 2018- 

ELMO CAETANO DE MELLO FILHO, CPF: 07095230846 

LaS 	 a& 	eae r SSqo ETANQ DE MO Hula e úpa S(a b OOt 

$ 

04/G4jo1e 	flgkm 1 a1 
Cet4co oh) '.u*ot., dt  .n,flícao t4iRE o 

35235220212 d• PÇSO C S'Glaflflargo G t0641249154 do E'wsso tp1 MOSÉJ000E CORP0€AnVA 0A o w010cS3 300 n1$52Q. 

	

:343' ROns 13113W Gorsm Secto*:wow&. Pn 	0a30 3.0Aor.o ntw ucoIp.mls o rfate o,tne13 ao i4o coorse d4lpenMl O. pà,lSri ptrTs do wi4lo ao evro — 
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JUCES?- Janta Comercial do Estado de Silo Paulo 

Minist&o do DcenvoIvinttflIo, ln4sIria e L'onrciç, 11tenor 

Secrettin de Comércio e UMÇw 

Oepat(amento dc Rcgütro EmpresaS cnoVÇk) - OREI 
Swctara dc fltstnoivimcnro t,on(mku, CinojJ'c000tt,gia olnovaç5o 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO. 
000108 

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IPI MOBILIDADE coRI'oRATlVA LTDA., 

e protocolado sob o número 180002832045 cm 0410412018, encontra-Se registrado na Juccsp, sob o 

NIRE da matriz 35235220212. 

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Seeretãrio(a)-Geral — Flávia Regina Urino 

Gonçalves. 
A autenticidade do presente documento, bem corno o arquivo na forma eletrônica poderio ser 

verificados no sitio eletrônico: www.jucesp.spgov.br , mediante a indicação do número de autenticidade 

disponível na capa da certidão de inteiro teor, 

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 4 de abril de 2018, 

Flávia Regina Bruno Gonçalves, CPF: 308,902.94,8-76 

Este d,c'jme,do foi winado oiqtetmente por PIA Ia faQIna Situe GoønWaa e éparte Integrante sob o protoogoN' 1SoOO2e3o45. 

04Io4ie01a Pàfl,a 1 dei 

c(.rtflo(5 daUSS4ONIRE ,L35Z32212. 	 a oeil2.iea da ETrrgmIpl NOOLIOAOE COBPORA11VA UQA a ntKctlO ob Yfl5O2832O45. 
PkQa Rta4ne Bolo 	.SrCeloia.GaL PNSVM.da' S5 ol norto,acasnawwwIucsnp tø.rvJ4 a klsrmoo i srodooidode 	4ewonIa na pilMaM pa'nda coleto do loero roer 



JIJCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio EXLenOr 

de Comércio e Serciços 	 090109 
Depaitamento de Registro Empresarial e (novação - OREi 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cíéncia, Tecnologia e Inovaçao 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE ENQUADRAMENTO. 

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 1?! MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA., 
de NIRE 35235220212 e protocolado sob o número 180002832045 em 04104120 18, encontra-se 
registrado na Jucesp, sob o n, 0841249180. 

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Gera! - Flávia Regina Bruto 
Gonçalves. 
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser 
verificados no endereço: www.jucesp.sp.gov ,br, mediante a indicação do número de autenticidade 
disponível na capa da certidão de inteiro teor. 

Junta Comercia! do Estado de São Paulo, 4 de abril de 2018. 

Flávia Regina Britto Gonçalves, CPF: 30&802.948-76 

Este documento tÓ! assinado dlgitalrnw!e por Flávia Resina adIto Gongawss e 4 parte integrante sob o pmtocoto N° 18O0O2852O4 

12 
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ESTADO DO PARANÁ 
	 ftfl': 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

PREGÃO ELETRÔNICO N °. 2012020 

PROCESSO N°. 4612020 

OBJETO VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ZERO KM 202012020, DESTINADO PARA APAE DE CRUZ 

MACHADO - PR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE 

IPI MOBILIDADE CORPORTATIVA LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.105.41310001-00, com Inscrição Estadual n °  119.262.340.119, 

com sede na Rua Aguas Virtuosas, 1203— Parque Peruche, na Cidade de São Paulo. Estado de São 

Paulo, por seu representante legal ABAIXO ASSINADO, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

EM REFERÊNCIA, APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS OBJETOS LICITADOS; 

LOTE QTDE. MARCA MODELO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 01 RENAULT LOGAN 1.6 ZEN R$ 64.870,00 R$ 64.870,00 

F'KtÇU UNI 1 ANIL) LU 1 t 01: sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais. 

PREÇO TOTAL LOTE 01: sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais. 

ESPECIFICAÇÕES: 
VEÍCULO AUTOMOTOR, O KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, MODELO SEDAN 

2020,BICOMBUSTÍVEL, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, 

CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTÊNCIA MOTOR DE 1.6, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO 

MÍNIMO 40L.,COM CAPACIDADE DO PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 460L. BANCOS EM COURO OU 

SIMILAR. PINTURA METÁLICA - PRATA, RODAS DE LIGA LEVE 15", ALARME COM CONTROLE NA 

CHAVE - RETROVISORES, PARACHOQUES E MAÇANETAS NA COR DO VEÍCULO, ESPELHOS 

RETROVISORES EXTERNOS COM AJUSTE ELETRICO e LUZES INDICADORAS DE DIREÇAO 

EMBUTIDAS ,CÂMERA DE RÉ E SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, VIDROS ELÉTRICOS 

DIANTEIROS E TRASEIROS, DESTRAVAMENTO ELÉTRICO DA TAMPA TRASEIRA COM CONTROLE 

REMOTO, TRAVAMENTO ELÉTRICO DAS PORTAS COM CONTROLE REMOTO, PARASOL COM 

ESPELHO ILUMINADO LD, FARÓIS DUPLOS, FAROL DE NEBLINA, E FARÓIS AUXILIARES, 2 LUZES 

DE LEITURA DIANTEIRAS E 2 TRASEIRAS , ALÇAS DE SEGURANÇA NO TETO, COLUNA DE 

DIREÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA . COMPUTADOR DE BORDO, KIT MULTIMIDIA, VOLANTE 

MULTIFUNCIONAL COM COMANDO DE SISTEMA DE SOM,4 ALTO FALANTES E TWEETERS.COM  

TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI , GARANTIA DE 03 ANOS OU 
100.000KM. (JOGO DE TAPETES DE BORRACHA INCLUSOS COM 4 TAPETES MAIS TUNEL) 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA. 1203 Rua Aguas Virtuosas, Parque Peruche. São Paulo, 02532-011 

CelI.: (19)999956-7923 - e-mail: comerciaI(ipmobcorø.com  
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1) DECLARAMOS que; em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da 

Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 6.666193, que não possuímos em nosso quadro 
funcional pessoas menores de 16 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

2) DECLARAMOS 	que; 	assumimos 	inteira 	responsabilidade 	pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 
necessárias; 

3) DECLARAMOS que; comprometemo-nos a manter, durante todo o 
período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação; 

4)  DECLARAMOS que; comprometemo-nos a repassar na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de aliquotas de impostos incidentes 
sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência 
do contrato; 

5)  DECLARAMOS que; temos conhecimento e submetemo-nos ao 
disposto neste edital e anexos e legislação aplicada 

6) DECLARAMOS que; até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para nossa habilitação e participação no presente processo licitatário e estamos cientes da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

7)  DECLARAMOS que; ainda, que não fomos declarados inidôneos por 
nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas. 

8)  DECLARAMOS que; em atendimento ao Acórdão n° 274512010 - 
TCEIPR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato 100k SANTIAGO, 
inscrito no CPF sob n° 275.942.918-06, portador(a) da carteira de identidade n° 28.468.525-3, não são 
servidores do Município de Mandirituba, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, 
consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função 
de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação. 

9)  DECLARAMOS que; 	para os devidos efeitos e sob pena da lei que 
não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista. 

10)  DECLARAMOS que; para os devidos fins de direito, na qualidade de 
Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da 
empresa ão(a) Sr. 100H SANTIAGO, Portador(a) do RO sob n°28.488.525-3 e CPF n°275.942.918-08, cuja 
função/cargo é SOCO (sócio administradorlprocuradorfdiretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de 
Registro de Preços/contrato. 

11) DECLARAMOS que; 	para os devidos fins que em caso de qualquer 
comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo 
que a Ata de Registro de Preços/Contrato e outros termos seja encaminhado para o seguinte endereço: a. E- 
mail: cornercial©ipimobcorp.com  b. Telefone: (19) 9 9656-7923 12) Caso altere o citado e-mail ou telefone 
comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena 
de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

12)  DECLARAMOS que; nomeamos e constituímos o senhor (a) 100H 
SANTIAGO, portador(a) do CPF/MF sob n.° 275.942.91808, para ser_o(a) responsável para acompanhar a 
execução da Ata de Registro de Preços/contrato referente ao PREGAO ELETRÔNICO 2012020 e todos os 
atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata 
de Registro de Preços/Contrato. 

13)  DECLARAMOS que; o prazo de eficácia desta proposta é de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3°, da Lei Federal n.° 
8.666/93). 

14)  DECLARAMOS que; sob as penas da lei, que os produtos ofertados 
atendem todas as especificações exigidas no edital, assim como as normas de qualidade exigidas pela 
legislação em vigor. 

15)  DECLARAMOS que; os preços acima indicados contemplam todos os 
custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 
encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, 
seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, entre outros. 

DECLARAMOS que; a proposta engloba todas as despesas referentes ÇR 16)  
à prestação dos serviços e produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas, 
equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação. 

17) DECLARAMOS que; examinou cuidadosamente todo o Edital e 
Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao 
direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital. 

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA. 1203 Rua Aguas Virtuosas, Parque Peruche. São Paulo, 02532-011 ( / 

Celi.: (19)999956-7923 - e-mail: comercipimobcorp.ccm 
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18) DECLARAMOS que; cumpre plenamente as disposições normativas 

relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n°9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988. 
19) DECLARAMOS que; não possui funcionários, dirigentes ou acionistas 

detentores do controle do estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vinculo direto ou indireto 
com a adm nos termos do art. 9 0, da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações, sob pena de exclusão do 
certame; 

20) DECLARAMOS que; recebeu todos os documentos e tomou 
conhecimento de todas as informações necessárias para participar do presente certame e das condições para 
o fornecimento do veículo; 

21) DECLARAMOS que; aceita e concorda com todas as condições do 
presente Edital e das especificações que fazem parte integrante do mesmo e farão parte do Contrato, 
independentemente de transcrição; 

22) DECLARAMOS que; tomou ciência da Lei Municipal n° 1.243, de 30 de 
janeiro de 2006, e se compromete a dar cumprimento à mesma após a assinatura do contrato, se vencedora 
do certame e ainda definição insculpida no capítulo li da lei complementar n° 12312006 !  alterada pela lei 
complementar n° 14712014 podendo, para tanto, do usufruir o tratamento diferenciado e favorecido em 
licitações. 

23) DECLARAMOS que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 
(sessenta) dias a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64 § 3° da Lei Federal n 
8.666/93). 

ESPECIFICAÇÕES: 

CONDIÇÕES GERAIS: 
DO PRAZO DE PAGAMENTO. 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal. 

DO PRAZO DE ENTREGA 

pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor 

competente. 

LOCAL ENTREGA 

Conforme edital. 

DA GARANTIA 

Conforme edital e ou fabricante. RENAULT 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO DO BRASIL —001 - AGÊNCIA 6937-X - CONTA CORRENTE 15978-6 

Responsável assinatura contrato: IGOR SANTIAGO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 

28.488.525-3, inscrito no CPF n° CPF/MF n° 275.942.918-08, com endereço na Avenida Jose Bonifacio, 

1856, casa 24; Jardim Das Paineiras, Campinas - SP CEP 13092-305 Email: comerciaIJpmobcorp.com  - 
Telefone para contato: (19) 9 9956-7923. 

't I4oflSLI '.&r' 	o o riv. troa 

tv2!O.uo 

São Paulo/SP, 22 de maio de 2020. 

141 
lPI MOBILIDADE CORPORATIVA. 1203 Rua Aguas Virtuosas, Parque Peruche. São Paulo, 02532-011 

Celi.: (19)999956-7923 - e-mail: comercialipimobcorp.com  
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Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-cOM 

CNPJ: 30.105.413/0001-00 

COM: 5.936.607-9 

000121 

Contribuinte 

Pessoa Jurídica 

Tipo de unidade 

Endereço 

Bairro 

CEP 

Telefone 

Início de Funcionamento 

Data de Inscrição 

CCM Centralizador 

Tipo de Endereço 

Nro. do Contribuinte de IPTU 

Última Atualização Cadastral 

P1 MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA. 

Comum 

Produtiva 

RUA AGUAS VIRTUOSAS 1203 

Parque Peruche 

:02532-011 

(11) 2256-1528 

:04/04/2018 

09/07/2018 

Não consta 

Comercial 

075.080.0026-9 

Não Consta 

1 de 3 



Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-COM 

CNPJ: 30.105.41310001-00 

C.C.M: 5936.607-9 

CNAE 

Código Descrição Tipo Data Inicio 

3314-7110 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos Secundário 0410412018 
para uso geral não especificados anteriormente 

4511-1101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários Secundário 0410412018 
novos 

4511-1102 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários Secundário 0410412018 
usados 

4511-1103 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e Secundário 0410412018 
utilitários novos e usados 

4511-1104 Comércio por atacado de caminhões novos e usados Secundário 0410412018 

4511-1/05 Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos Secundário 0410412018 
e usados 

4520-0101 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos Secundário 0410412018 
automotores 

4530-7/03 oavareio de peçaseacessórios novo 
veículos automotores 

Comércio atacadista de ferragens e fermentaira 

Secundário1 04/04/20 18 

Secundário 
i_ . 	 - 

04/04/2018 

4923-0102 	Serviço de transporte de passageiros - locação de 	Principal 	0410412018 
automóveis com motorista 

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime Secundário 0410412018 
de fretamento, municipal 

4929-9102 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime Secundário 04104/2018 
de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional - 	 - 	 - 

wr do  aornóveis  som conduto, 	 JSecundário 

Código(s) de tribute(s) 

Código Data de Inicio 	Tributo 	Aliquota do Imposto Qtd.Anúncios 

2431 04104/2018 ISS 	 5 

7455 0410412018 ISS 5 

7498 04/0412018 ISS 

30201 	 /2018  

Expedida em 2910512020 ylajpjernet com base na Portaria SF nó  01812004, de 25 de março de 2004. 
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Prefeitura do Município de São Pauto 

% Secretaria Municipal de Finanças 

-- 	 Departamento de Arrecadação e Cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 

Cadastro de Contribuintes Mobillários-CCM 

CtIPJ: 30.105.41310001-00 

C.C.M: 5.936.607-9 

ooÜ12 

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados 
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de 
emissão. 

Código para verificação de autenticidade: r9F8JeRc 
Data de validade: 2910812020 
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