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^ /víl xü'ra(;ã() de contrato social

G^^Tecnologia e ServiçosLtda

2M2/t9^1 Sâo José do Rio Pardo, SP, solteirofm,. «pSrSsSf: rSr 3«sí«'t'r,' "= ;■
ciTa^^de ^be'irfó° Prelo' tmdo\%7rPa^' HraÍj^l^nesla
i't;'riÃ"r„úrBtTa:íí?S

p«sp^?«fZ" ™™ S
01/12/2016, na Junta Comercial Pslldn "iPraa alteração sob n» 476.982/16-9 cm
22 614 545/0001 90 tPir. r. - - Estado de .Sao Pauio, inscrita no CNPJ-MF n"ainda, consolidar-senum só iL'Íu2nt? ^
estabelecem as cláusulas e condições seguintes: ^ conü-atuais, de acordo com o que

tecnXTS Inf f suporte técnico e outros serviços L
periféricos- instalacXfm e manutenção de computadores e de equipamenio.sZmZcTcSo riT manutenção eletnca; reparação e manutenção de equipamentos decomunicação, desenvolvimento e licenciamento de programas de comnumrinr

c~::- : ptr-'^'r° ^ ~
aerencial- con'iercin - desenvolvimento profissional efnfomlta Zrcio equipamentos e suprimentos decot^™So-Trr I ?™-'° de equipamentos de telefonia edrZi^f ® máquinas e equipamentos para escritórios; fabricação de produtosde metal; comercto atacadista de aparelhos eletrômcos de uso pessoal e doméstilo
comZLte^^Tf- ® colchoaria e comércio atacadista décomponentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação".

SÓCIA; Em 04/09/2018, admite-se na sociedade DIANA BEATRIZZACARÍN, brasileira, natural de Cândido Rodrigues, SP, solteira, nascida aos 15/09/1986
99/0»^^» Identidade RG n« 43.201.206-0-SSP/SP, expedida em
I soTO nnn 7 " 344.288.518-39, residente na Rua Pernambuco n" 95, Centro, CEPi 9930-000, nesta cidade de Cândido Rodrigues, Estado de São Paulo.

" cu ^ transferência de QUOTAS: O sócio remanescente Giuiiano da /
h1 rí ™ nn? ^ imnsfere parte das quotas de capital que possui na sociedade no valor h-hüe Ki 700,00 (setecentos reais) para a sócia recém-admitida Diana Beatriz Zacarin. a qual
etetua o pagamento das quotas adquiridas i^este ato, em Moeda Corrente do País, ficando o
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Selo OiBilal de Fiscaliisçio nw Normal C; AIO«866^N2-
Va!0fToiaId0Alo:R$4.« £

T<uw ' . ÇonTira o» ̂ dps do ata em: hHp.sil/sclodigitál.lipb.Jua.br

■TCCII37:
capital reduzido para R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e irezenios

70 .f = transferência de quotas, o capita) social que éI n^h ™ ^setenta mil) quotas do valor de RS
OlULIANO DA SILVA GONÇALES
* Capital Antenor
^Transferido para a sócia recém-admitida Diana Beatriz ZacarinZZZ',!! R$
- Seu capital na sociedade -,aÀ ífí •
DIANA BEATRIZ ZACARIN 69.300,00

=£Xi-i S «
Vraoníem ^ ^ ™[or de suas quoias mas So!respondem solidariamente pela mtegralização do capitai social.

SOCIAIS: Somente a sócia Diana Beatriz Zaearin assinará pela
d™pró-làbmr''''' sociedade e terá direito a uma retirada mensal a titulo

CONSOLíDArÃonAS CLÁTISDI AS;
CONTRATUAIS

I - DO NOME empresarial E SEU USO

°  Empresarial de "GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA"
neaócfos ITl ' Administradora, porém, única e exciustvtmientc cm'negocios que digam respeito aos interesses da sociedade, ficando vedado seu uso cm iitmcas
avats ou abonos, quer em favor dela, adnúnistradora, quer em favor de terceiros ' '
II - DO OBJETO SOCIAL
A somcdade tem como objelivo o ramo de "Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de
informática, serviços de apoio a educação tais como: atividades de gestão, assessoria, consultoria
ori^cntaçao e assistência prestados ao sistema e ao processo educacional; treinamento em
infomatica; consultoria em tecnologia da informação; consultoria em gestão empresarial; supone
ecnico e outros serviços em tecnologia da informação; reparação e manutenção de computadores

e de equipamemos periféricos; instalação e manutenção elétrica; reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
customizaveis; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não cusiomizâveis-
promoção de vendas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; comercio
e euomco varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio
eletromco varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; aluguel de
maquinas e equip^entos para escritórios; fabricação de produtos de metal; comércio atacadista

e aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comercio atacadista de móveis e artigos de
colcho^a e comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia c
comunicação".

III - DA SEDE SOCUL
A .sociedade tem sua sede instalada Rua Rangel Pestana nM9I6, Jardim Piratininga, CEP 14030- (1
565, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, podendo, entretanto, abrir e fechar fi liais
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C6d. Amentlcação: 10A9704061915475S08B2-3: Date: 04/06/2019 15:S7^

Solo Digital de Fiscalização Ttpo Nomiâl C: AlQ43e65-ÒG27; 1
Valor Total do Ato: RS 4,42 ' |

if, Confír^ 09 dadoodoato om: https:/ifiÊl&dIgitilatjpb.ju9.br a a nacion», !, com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.
IV - DO CAPITAL SOCTAL

'O ™

Corrente do País. e, disiriduído da seguinte forr^a* '"'oereliaado, pelos sócios em Moeda
GIULÍANO da silva GONCALES
DIANA BEATRIZ ZACARIN a 69.300,00
total do CAPITAL SOCIAL
§ l"* - A responsabilidade de cada sócio é restHffl â i ^ 70.000 qt.s....RS 70.000.00

^  solidariamentc pela integralizaçâo do capitd socTa^

í=ms~=èr~
V - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

atMdeStô.'"" considerando-se o seu início em 01 de
VI - DA administração

L^<ZlTTus: Z"r'r^t:T °
sociedade, com poderes e toibuicLs ^ ^ «^'^ai^dieial da
objeto social reDresentanHf' ? í operações para a consecução de seu

VU - DA RETIRADA PRO-LABORE

£r?''o7e°'é' ^ '""Io de "pró-
SLde com, m -'vcis sãocomum acordo entre os socios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

yin - DO BALANÇO GERAL, SEUS LUCROS OU PREJUÍZOS

iu^tificTdrde s,?''d Dezembro, a administradora prestará contas
d^telanen d procedcndo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e
perd^tador ' «u

de'literíJo'^soL"'^''^®' ™oiai. os sóciosdeliberarão sobre as comas e designarão administradores quando for o caso.

IX - DO FALECIMENTO

ZJÍ r herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo inieres.se
sb„lra ° ^ b'>sc na
íévmtado'' ™°"' à data da resolução, verificada em balanço especialmente
PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
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. Autenticação Digital ~"t3
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«a U' E»aila« 9 /71/2C09 MorAcQ i magem rveasduç^ W í 3
de ex6rwiitew<^<fl>do«eetoi;»r»«t iiit O refan»o» verdade. Fu

C<5tí. Autenticação; 104970406191547550882-4; Dato: Drl/Oe/20191S:57M

^'oDigilel de FrscaHisçao Tipo Normal C:AtQ43664.C6aÉ; «
ValDrToIalaoAlo:RS4,42 |3

Teuor . ConTira os dailsa do alo em: ht^sc/lselodlgilál.ijpbjusjir. 3*^ 10 a seus socios.

X - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIKENTO
A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração
da sociedade e aüvidade mercantil, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
pub icos; ou por crime falimenlar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
Loncorrencia, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XJ - DAS Dl VERGENCUS SOCIAIS
As divergênci^ que se verificarem entre os sócios, inclusive no caso de falecimento de um deles,
entre seus herdeiros e o remanescente, serão resolvidas mediante Juízo Arbitrai, ficando eleito o
horo desta Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas.

I A^GRAFO ÚNICO: As divergências que se verificarem entre os sócios serão resolvidas

l"ei l^06/0rd^^^ ficando dispensadas as publicações, conforme novo código civil.
E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente
instrumento de ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL, lavrado em 03 (três) vias de igual teor
e para o mesmo fim, assinado pelos sócios na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ribeirão Prelo - SP, 04 de setembro de 2018.

4

GiuJiano da Silva Gonçales

"Diana BealÈz Zacarin

TESTEMUNH^sl j

1).
Edníitr Aivõs Medeiro^ \
RG 27.90b.886-7-SSP/S" '

2)
Ivorie.Ap. Rossetlo Botelho
RÒ I9.I68.114-SSP-SP
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO A2EVÊD0 BASTOS

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

Av, Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Eslados 58030-00, João Pessoa PB
Te!.; (83) 3244-5404 / Fax; (83) 3244-5484

hHp://www.a2evedobastos.noLbr
E-mail: cartorio@azevedobaslos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

® Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nasctmenlos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições eTutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECIFRA p^a os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento GGJPB N" 003/2014. determinando a inserção de um código em todos os

® jegistrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo; Se/o Digital: ABC12345'
.  A ® cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessárioatravés do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http;//corregedorla.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS
1  dooimento com as rriesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GMRTECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/06/2019 10:16:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1®, 10® e seus §§ 1® e 2® da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mall autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs;//autdlqital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1265487

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/06/2020 15:57:18 (hora local).

'Código de Autenticação Digital; 104970406191547550882-1 a 104970406191547550882-5
'Legislações Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015 Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

li• WMMt H • a 30^2.
i  a»3i»Higattt*»3CDr

https7/autdigital.azevedobastos.nol.br/home/comprovante?id=10497040619154fe50882
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JUCESP PROTOCOLO

2.241.173/19-8

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

GRM- TKCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

à

(flULlANO DA SILVA GONÇALES, brasileiro, naiural de São .íosé do Rio Pardo. Estado
dc São Paulo, nascido cm 23/12/1985. solteiro, empresário, portador do documento de
kienlidade RG n" 40.1 19.661-6 SSP/SP e do CPF n" 349.708.158-28. residente e domiciliado à
Via .loão líalista .Santanna n" 2)5. BIoco:13, apto. 202, Reser\'a Sul Condomínio Re.sori. CEP
Í4ü22-.'í20. Ribcirào Prelo. Estado de Sao Paulo; e

DI.ANA BEATRIZ ZACARIN, brasileira, natural de Cândido Rodrigues. Estado de Sào
]'aulo- nascida em 15/09/1986, solteira, empresária, portadora do documento dc identidade i^G
n" 43.201.206-0 SSP/SP e do CPF n'' 344.288.518-39, residente e domiciliada à Rua
Pernambuco n" 95. Centro. CEP 15930-000, Cândido Rodrigues. Estado de Sào i'aulo. únicos
sócios componentes da sociedade empresária limitada "GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LI DA", empresa estabelecida à Rua Rangel Pestana n" 1.916. Bairro .lardim Piralininga. CEP
14030-565. Ribeirão Preto, Estado de Sào Paulo, registrada na .lunia Comercial do í-siado de
Sào Paulo em 01 de abril de 2016 sob o NIRE 35229749487. última alteração sob o ii"
492.948/18-5 cm 19/10/2018 inscrita no CNPJ sob n^ 22.614,545/0001-20. tem entre si Justos e
conlralüdos a presente alteração contratual, conforme segue:

A) DA RETIRADA DE SÓCIA

Relira-so da .sociedade DIANA BEATRIZ ZACARIN, a qual transfere a titulo oneroso as 700
I sc(cccnto.s) quota.s que possuía na sociedade, correspondendo a R$ 700,00 (.seiecentos reais) ao
sócio remanescente GíllLIANO DA SILVA GONÇALES.

Paiagrafo único - A .sociedade passa a ser de sócio único, com ba.se no Art. 1.052. paragrafo 5
rcs^2"da lei 10.406. dc 10/01/2002.

Com a retirada dc sckia, o capital que é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dividido em 70.(100
(setenta mil) quotas, representada.s por RS l.OO (um real) cada, totalmente integrailzado pelo
sócio único GIliLIANO DA SILVA GONÇALES

B) DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

A sociedade pa.ssa a girar .sob a Denominação .social de "GRM - TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA".



CARTÓRIO AZEVÈDO BASTOS ''o^ooKnouniocmowresMUNAtuUB:.«l&uS&mS eUB£(.IONA10DEN01AS-Cédgi>CMJOU>e4 '

A"utenírcaçaò"DcgItãr ■
Dft*«"fcieOTc*«rrijM r.y e7*«<, V«".4»eSíd^UHF«de»^a.ftJSlÇW«

eii LH ÊctTdrtf 6JÍi a fíe**fU «iba(}«<fi »»<*> M
mdâc-.FT<dMo «ivr«#AWlA« *MC «L3, O^„s. ̂  »«•-w. WfTciadr. OOü^ 3(1

Cád. Autenticação: 1M97161219093e360j73-2; Data: 16/12/2019 09;3BSg

Selo Olgilal do FtsMftcaçâo Tipo Normal C: AjM6ô7l2-GLVC;
,  -Valor Tolal do Ato: RS 4.42

Confira os dndea do slo em; tmp#:/teelodigilaMjp^JUB.br

Q

f

r{ : -r /t ■ V;-.í'r.

C) da ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

sociedade passará a ser exercida pcio sócio, GIULIANO DA SILVA
OUÍNÇALES, Lendo o mesmo os mais amplos e gerais poderes. podendo represeniar a
sociedade ativa c passivamente, cm juízo ou fora dele, assinar contratos, assumir obrigações,
tmitii, endossar caucionar. descontar, sacar, abalizar títulos de emissão da sociedade, abrir e
encenar contas bancarias, efetuar saques e movimentações bancárias, assinar, enõni, todos os
papeis de interesse social, inclusive cheques e escrituras, autorizado o uso da denominação
social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ab interesse social ou assumir obrigações
seja em lavor de qualquer dos quotistas ou de ídrceiros,'^em como onerar ou alienar bens
imóveis pertencentes ao ativo imobilizado da sociedade.

j DÂ CONSOLIDAÇÃO

r - DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade é empresária limitada, rege-se pelas cláusulas deste'ínsttóiWto e, nos
omissos, pela l^is!a$%jVigéhtc. x:

t:-

casos

.v ;v.

•fc-

II - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira^^sob.^g Denominação sócia! de «GRM - TECNOLOGÍA^E, SERVIÇOS
LTDA^',

II-DO OBJETO SOCIAL

A .sociedade tem como objetivo a ejípioração do ramo de: CòTt%cío varejista de equipamentos
e suprimentos de iniormática; serviços de .apoio à educação, tais como: atividades de gestão,
assessoria. consultoria, orientação e assistência prestados ao sistema e ao piocesso educacional;
ireinarnemo em informática; con.sultoria^-êm teçripiogla^da Informação; consultoria em gestão
empresarial; suporte técnico e outros-serviços em"'tecnologia da informação; reparação c
manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; instalação c manutenção elétrica;
reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; desenvolvimento e ilcenciamenio
de piogramas de computador cuslomizáveis; desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não cuslomizáveis ; promoção dc vendas: treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial; comércio eletrônico varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática; comércio eletrônico varejista especializado de eqLiipamemo.s de
telefonia e comunicação; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; fabricação de
produtos de metal; comércio aiacadi.sta de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico:

b
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comercio atacadista de moveis e artigos dc colchoaria c comércio atacadista de componentes
eletrônicos c etiuipamentos dc telefonia c comunicação".

tV - DA SEDE SOCIAL

A sociedade lem sua SEDE instalada à Rua Rangel Pestana n" 1.916, Bairro Jardim Piratininga.
CHP 14030-565. Ribeirão Preto. Estado de São Paulo, podendo, entretanto, abrir e fechar íiliais
cm tjuakiLicr paitc do lenitório nacional, com ou sem capitais aulônonios para os devidos lins.

V - DO CAPITAL SOCIAL

A .sociedade tem o capitai de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dividido em 70.000 (setenta mil)
quotas, representadas por R$ 1,00 (um real) cada, totalmente intcgralizado pelo sócio único
GUJLIANO DA SILVA GONÇALES

VI - DA DLI4AÇÂO DA SOCIEDADE

A sociedade tem sua duração por tempo indeterminado, podendo, entretanto, ser dissolvida a
qualquer época, uma vez observada a legislação em vigor, considèrando-se o seu inicio de
atividadc.s a partir da data de registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

VU - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade passará a ser exercida pelo .srtcio, GUJLIANO DA SILVA
GON<i'ALES, rendo o mesmo o.s mais amplos e gerais poderes, podendo repic.senlar a
sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. assinar contratos, assumir obrigações,
emitir, endossar, caucionar, desconlar. sacar, avalizar títulos de emissão da sociedade, abrir e
encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentações bancárias, assinar, enfim, todos os
papéis de interesse social, inclusive cheques c escrituras, autorizado o uso da denominação
social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
.seja cm favor dc qualquer dos quoti.slas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis pertencentes ao ativo imobilizado da sociedade.

A administração da sociedade poderá também, ser exercida por administradores não .sócios,
especialmente contratados, cuja designação dependerá dc aprovação da una do sócio.

O administrador designado em separado inveslir-se-á no cargo mediante termo de posse do
i.ivro dc Atas de Administração, nos trinta dias seguintes à designação, sob pena dc esta se
tornar sem efeito.

k
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Via - DA RETIRADA DO PRO-LABORE

O sócio poderá ler direito a uma retirada mensal a lílulo dc "pro labore'', no valor esiipulado
respeitando sempre a Legislação que rege a matéria.

LX - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

Ao término de cada exercício social, em trinta e um de dezembro de cada ano, será levantado o
balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, feitas as necessárias
amortizações e provisões. O saldo porventura existente terá o destino que o sócio houverem por
bem determinar. , . V "

Parág. 1° - Fica convencionado que a sociedade poderá [evantar balanços inicrcaiares com a
finalidade de atender disposições legaís'é dc distribuir lucros ou ütribuir prejuízos ao sócio.
Parág. 2® - A distribuição dosifèsultados poderá ser feiia mensalmenle, por conta do iucrct que
for apurado em balanço deiinitivo levantado em 31 de dezembrp dÇiCada ano. Em cada
distribuição de resultados cada sócio receberá a participação que lhe couber na proporção das
quotas possuídas naisocledáde em. ijílaçâo aos gecebiiiicnlos ocorridos,>ded'uzidas.a.s despesas
em que a SQciedqd^ incorrer "^no pérfodd. Os resultados podçrao,^, -ser _ distribuídos
despropordíonaimènte eni relaçaó-à pafticipa_çSo sdçictária de cada sócio, não se excluindo de
cilada distribuição nenhum ao sócio, Independentemente da quantidade de-'Quotas de capital
social subscritas por cada um. Não havendo consenso, a distribuição dos resphadÓs será teita
conforme a participação de cada sócio no capital social.
Paráe. 3® - Dispensani-s.e as formalidades de publicação do balanço patrimonial quando ambos
os quotistas compareceram na.feutilão ou declararem, por escrito^,.estáçem clcniesdas contas da
sociedade. . "

Parág. 4® - Convenciona-se entre os quotistas que a sociedade hã:^ter^consclho fiscal.
--'í' '-i-

X - DAS DELIBERAÇÕESDQS SÓCIO
'V:,

Dependem da deliberação do sócio, além de outras matérias indicadas na Lei ou no contrato:
a) Aprovação das contas da administração;
b) A designação dos administradores, não sócios, quando feita em ato separado.
c) A destituição dos administradores:
d) O modo de sua remuneração, quando ou não estabelecido no contraio;
e) A modificação do contrato social:
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O A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou na cessação do estado de
liquidação;

g) A nomeação e destituição dos llquldantcs c o julgamento das suas contas:

h) O pedido de falência, e o de recuperação judicial ou extrajudicial:
i) Deliberação sobre o balança patrimonial e o resultado econômico.

RLSsa|vado o disposto no artigo IÜ6I do Código Civil, onde a designação de administradores
não sócios dependerá de aprovação da unanimidade do sócio, enquanto o capitai não estiver
integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização, e ressalvado o disposto no
parag. Primeiro do artigo 1063 do Código Civil, onde a destituição do sócio nomeado
administrador, somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes, no
mínimo, a dois terços do capital; as deliberações serão tomadas:

- pelos votos correspondentes, no mínjttío, a três quartos do capitai social, nos casos previstos
nas letras "e" e 'T';

V» - pelos votos correspondentes á mais dáífliietade* do capital social, nos casos previstos nas
letras "b". "c", "d'- e "h";

^ - pela maioria dos^presentes, nos demais casos previstos no contratdisocial ou na lei.
" "'y.'

• J'

XI - HIPÓTESES DE MORTE, AUSÊNCIA OU INCAPACIDADE

A moitc, ausência, ou incapacidade do sócio, não acarretará a dissolução da sociedade.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de falecimento da sócia, o valor dos havcrcs será apurado c
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data do falecimento, verificada em
balanço especial, levantado dentro de (30) dias da data do óbito.

Parágrafo Segundo. Depois de efetivada a sucessão e partilhado os bens e direitos aos
herdeiros, poderão ser admitidos como sócios, na proporção das quotas herdadas. Será
elaborado e formalizado o instrumento particular de alteração pertinente, seguindo
posteriormente para avcrbaçâo no registro ptiblico competente.

Parágrafo Terceiro. Ocorrendo a ausência, na acepção jurídica do termo, da sócia, o curador
nomeado representará o sócio ausente. Será feito o levantamento do valor de seus haveres
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço
especial, levantado dentro dc (30) dias da data da nomeação do curador.

Parágrafo Quarto. No caso de incapacidade da sócia, declarada judicialmente, levanlar-se-á o
ativo e/ou passivo que será apurado e liquidado com base na,situação patrimonial da sociedade.
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Xin - DAS divergkncias

ml ,ne T T no caso de falecimenio. enlrc seus herdeiros c ommanescenle, serSo resolvidas no foro desta Comarca de Ribeirão Prelo, Estado de São Paulo
'■'""'"=11 para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente

'Ü'.insirumenio.

i, , -t:
•V;, '

■rc:

•  -i

XIV - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

€

O Sücio administradüprdeclara, sob as penas das leis, de que não esta impedido de exercer a
administração da sociedade, por Ici espeeial, ou eifí virtude de condenação criminal, ou por se
encontiarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a car-os
pub icos; ou por crime faiimeniar. de p^evaricaçãq, peita ou suborno, concussão, peculato.^ou
contra a economia popular, contra o^sist&ma fppíéiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações dÇiCbn~sumo,»fè^public^ pu a propriedade. '

fiti
'•ff

XV - DO FORO

Fica eleito o foro de Ribeirão Preto -SP para o exercício e o cumprimento dos direitos c
Obrigações resultantes deste contrald.i: :
E assim por estarem justofe confeãtados, obrigam-sIfífemeniS: a cumprir o presente
instrumento de ALTERAÇAO^ DE CONTRATO SOClAÊrfàvrando em 03 (três) vias de imiai
teor. ®

Ribeirão Preto-SP, 03 de outubro de 2019.

GIULIANO DA SILVA GONÇALES DIANA BEATRIZrZACAUIN
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS

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

Av. Epitádo Pessoa. 1145 Bairro dos Eslados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://vwvw.azevedobastos.noLbr
E-mail: cartorio@a2evedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECIDA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes^

Drç^RO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoría Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
alo^olonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo; Se/o Digital: ABC1234S-
X1)C2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GMR
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/12/2019 09:41:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1®, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001. como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail aulentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs://autdiaÍtal.azevedobastQs.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1415376

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 16/12/2020 09:38:52 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 104971612190938360473-1 a 104971612190938360473-7
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008. Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014,

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

ICP

A
Pmidancia da RapútHIca

C«MCM

UMMa Pitwaúna

d» 24 d* s^oato Ha 2D0Í.

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/104971612190938360473
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procuração
Por este instrumento particularde Procuração, a empresa GMR Tecnologia e Serviços
tda, com sede na Rua Rangel Pestana, 1916, Bairro Vila Virgínia, na cidade de
I eirao Preto SP CEP 14.030-210, inscrita no CNPJ/MF sob n.''22.614.545/0001-

20 e Inscrição Estadual sob n." 797,134,936.114. representada neste ato por seu
proprietário a Sra. Diana Beatriz Zacarin, portador da Cédula de Identidade RG n ■>
43.201.206-0 e CPF n." 344.288.518-39, nomeia e constitui seu bastante Procurador
o Sr. Giulianoda Silva Gonçales, portador da Cédula de Identidade RG n" 40.119.661-
6 e CPF 349.708.158-28 a quem confere amplos poderes para representara empresa
GMR Tecnologia e Serviços Ltda, para o fim especial de promover a participação do
outorgante em licitações Públicas e Privadas a concordar com todos os seus termos,
cadastrar a empresa em orgãos Públicos e Privados, apresentar propostas, rubricar
ou assinar documentos, rubricar ou assinar declarações, assinar contratos, assinar
propostas, rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar
lances, prestar esclarecimentos de nossas propostas, fazer impugnações.
reclamações, interpor recursos, prestar cauções, desistir e praticar todos os atos
necessários ao cumprimento do presente mandato.

A presente Procuração é válida até o dia 31 de dezembro de 2020.

Ribeirão Preto, 15 de fevereiro de 2019.

cv ,0) -jicrítju ^ v
Diana Beatriz Zaiàrin
Sócia Proprietária

Pairicia
lísçrt?'

Rua Rangel Pestana 1916
Cep. 14.030-210 - Ribeirão Preto - SP
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda.

Bairro: VHi Virgínia CNPJ: 22.614.545/0001-20
Insc.Est.: 797.134.936,114
Fone/Fax: (16)4042-0213

E-maíl: financeiro@gmrtecnologia.com.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIbA
CARTÓRIO A2EVÈD0 BASTOS

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

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
TeL: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

hltp://www.azevedobastos.not.br
E-maií: cartorio@azevedobaslos.nol.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digitai: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço hltp://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GMR
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/07/2019 16:11:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10® e seus §§ 1® e 2® da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório /Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1265489

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/06/2020 15:57:18 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 104970406191547550822-1
'Legislações Vigentes: Lei Federa) n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002. Medida Provisória n® 2200/2001. Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Esladual n® 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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è5/06/2019
https;//autcligital.azevecíobaslos.noLbr/home/comprovante?id=104970406191547550763

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

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

Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
TeL; (83) 3244-5404 / Fax; (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-maií: cartorio@azevedobaslos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Tufets^om Cavalcanti. Ofidal do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, interdições eTutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de JoSo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

rpSiií o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou nareferida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Sf . o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os^os notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC1234S-

autenticado processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-d(gital/

digital do documento faz prova de que. na data e hora em que eia foi realizada, a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS
mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GMR

TECNOLOGIA E SERVtCOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/06/2019 10:14:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos de
acordo com o Art. 1 ,10 e seus §§ 1 e 2®da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório oelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1265490

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/06/2020 15:57:18 (hora local).

•Código de Autenticação Digital: 104970406191547550763-1
^Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94. Lei Federal n" 10.406/2002. Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federal n" 13.105/2015 Lei
Estadual n» 8.721/2008. Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

«nimi

m
rhwedàxe 4e fUptiOk»

Cm CM

1

https://auldigital.azevedobastos.not.bf/home/comprovante?id=l 04970406191547550763



O CARTÓRIO AZE\^00 BASTOS i' vkm ce rcsistao cnn. cm ptesaw naturas «ii
Jírei^iavn _ íll

"Autenticação Digitai
04 ice-m am a »»»! f, 5» .>-irc.VP,.il«Uii.(.d pMmííAISnsa» o M. a v* XI

O» U* fittifnn B ?^ri!Da8 %/)0i«cD * r^«an« »n»7»m (VfpulvaijA.tecroaçte ̂
Oa Ottvnoivo autMiltiMo o crw^nitio fxHJi wo. O nrlviM «Wrdi^ Ou It

C6d. Amenticaçao: 104970408191547550854-1: bata: 0<t/06/20í9 1S:57{
Saio Digital d«FiscaIi2oç3« Tipo Normal C;AÍ043647-I.1RÚ' fí.

■  • Valor Total aoAlo:RS4.42- «
TtutH Confira 09 dados do ate am; http«://selodigltál.l|pb^ut.br

REPUBUCA PEreRA-nVA DO BRASIL

l-.QTAi.u,' OG .'ÍAO PAULO

VALTOA em todo o TEnHITÔRIO NACIONAL

8700-7
40.119.661-6 2vla-R 05/07/2018SEi.CI-TArji/, I |i ir; r>-, 7.11 ir-.

GIUUANO DA SILVA GONÇALES
;.>ri

FLÁVIO APAREaOO GONÇAl^
LÚQA PÊBEIRA DA SILVA GONÇALES

PARDO-SP

RIO PARDO -SP SAO JOSÉ QO RIO PARDO CN:LVJ\69 /
/NOU063

648BGP2B

3»97081S8/28 üimo Fiiyjiiivs
OrlKida H rctfltCMiigaJibílICO SS».P

AS3iW*TUK»m) ÜIIKÍTOH

LEI N» T.tieue z9/ytt/a3
CARTEIRA OE lOEKUDAOE

SEGUNDO TABbLIAO DE NOTA
At - Pfoí. JoAo FiiisA.97b- Rib. Prcto-SP
AI.TES nCACAO • Aiii Wy4 pí^f mrTí-<íO rtríopri^
í.>;|fn:nf "ifi^tzniina

RIH.PKfíTÚ ^
SP O

scrrt



25/06/2019 https://autcligital.azevedobaslos.not,br/home/comprovante?id=104970406191547550854

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO A2EVÊD0 BASTOS
FUNDADO EM 1888PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS. INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epilácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.; (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mall: cartorío@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparênda e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Gerai de Justiça editou o Provimento CGJPB N® 003/2014. determinando a inserçflo de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA linha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GMR
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DEC1_ARAÇÂ0 foi emitida em 25/06/2019 09:55:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certíncado Digital do
titular do Cartório /\zevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório peto
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httDs://autdioital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consuita desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1265488

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/06/2020 15:57:18 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 104970406191547550854-1
'Legislações Vigentes: Lei Federai n° 8.935/94, Lei Federai n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federai n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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27/01/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRICAO
22.614.545/0001<20

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

10/06/2015

NOME EMPRESARIAL

GRM ■ TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRM TECNOLOGIA E SERVIÇOS

PORTE

ME

CÔOIGO E DESCRIÇÃO DA ATWIDAOE ECONOMICA PRINCIPAi
47.51-2-01 - Comércio varejista espccializacio de equipamentos e suprimentos de Informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
85.50>3-O2 • Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
46.16-4-99 • Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente

77.33-1 -00 - Aluguei de máquinas e equipamentos para escritórios
25.99-3-93 • Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
46.49-4-02 • Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 • Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoarla
46.52-4-00 • Comércio atacadista de componentes eletrônicos c equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlüíCA
206-2 • Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R RANGEL PESTANA

NUMERO

1916

COMPLEMENTO

CEP

14.030-565

BAIRROíDISTRITO

JARDIM PIRATINÍNGA

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO
UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COMERCIAL@GMRTEC.COM.BR

TELEFONE

(16) 9379-5766

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SiruAÇÃO CADASTRAL
10/06/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL OATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

pEmítido no dia 27/01/2020 às 12:21:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1



13/12/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO OE INSCRIÇÃO

22.614.545/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

10/06/2015

NOME EMPRESARIAL

GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA)
GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS

PORTE

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51 -2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apelo à educação, exceto caixas escolares
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eietrônlcos e equipamentos de telefonia e comunicação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R RANGEL PESTANA
NUMERO

1916

COMPLEMENTO

CEP

14.030-565
BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PIRATININGA
MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO
UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMERCiAL@GMRTEC.COM.BR
TELEFONE

(16) 9379-5766

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

10/06/2015

MOTIVO OE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
«**»«***

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela instrução Normativa RFB n"* 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/12/2019 às 11:46:51 (data e hora de Brasília). Página; 1/1

https://www.recelta.fazenda.gov.br/PessoaJurldlca/CNPJ/cnplreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1



20/02/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAiKA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado dc Regularidade do FGTS
-CRF

Inscrição; 22.614.545/0001-20
Razão Social: grm tecnologia e serviços ltda

Endereço: R Rangel pestana i916 / jardim pirattninga / ribeirão preto / sp / 14030-565

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 Serviço -
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:12/02/2020 a 12/03/2020

Certificação Número: 2020021205094256787167

Informação obtida em 20/02/2020 11:51:01

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

https://consuita-crf.caixa.gov.br/consulta crf/pages/impressao.jsf 1/1



13/12/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

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

Nome: GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 22.614.545/0001-20

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:

1.não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judiciai que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:22:43 do dia 13/12/2019 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 10/06/2020.

Código de controle da certidão: 264E.78D7.8E01.D8FD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 22.614.545

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n° 25038673

Data e hora da emissão 27/01/2020 12:32:44

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaç|p de sua autenticidade no sítio
http://wwv/.dívidaativa.pge.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL 00 ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 22.614.545

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seia
aquela acima informada. •'

■  ■" "w/í i -

Certidão n° 24549208

Data e hora da emissão 13/12/2019 13:48:12

Vaiidade 30 (TRINTA) dias. contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n® 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documentoi
A aceitação desta certidão está condicionada á vehflc^ão de sua autenticidade no sítio
http://www.dlvldaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / lE: 22.614.545/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

mm

Certidão n- 19120002368-39

Data 8 hora da emissão 02/12/2019 09:21:41

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

Folha 1 de 1



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO EM DÍVIDA ATIVA

Empresa: GHR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNP3/CPF: 22.614.545/0001-20

Inscrição Municipal: 20035017

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal lançar e cobrar quaisquer débitos de
responsabilidade do sujeito passivo, que vierem a ser apurados, é certificado que não
constam débitos em dívida ativa na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP.

Situação Cadastral; Ativa

€

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet ■ Ww.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 1 dias.

Emitida às 14:16h do dia 04/12/2019 /èódigo de controle: 2465692



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

{MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 22.614.545/0001-20

Certidão n°: 189522526/2019

Expedição: 19/11/2019, às 11:01:08

Validade: 16/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que gmr tecnologia e serviços ltda

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"

22 .614.545/0001-2 0, 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'*ôstabelecimentos, 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.

Dâvidas e sugestõelí; cadtffitt8t.jus.br



27/01/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAMXA
CAIXA ECONÔMICA FEOERAL

Certificado de Regularidade do FGTS
-CRF

Inscrição: 22.514.545/0001-20 '
Razão Social: grm tecnologia e serviços ltoa

Endereço: R RANGEL PESTANA 1916 / JARDIM PIRATININGA / RIBEIRÃO PRETO / SP / 14030-565

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 Serviço -
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.

Valídade:24/01/2020 a 22/02/2020

Certificação Número: 2020012404401039138568

Informação obtida em 27/01/2020 12:35:07

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuiIaEmpregador.jsf 1/1



30/12/2019 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 22.614.545/0001-20
Razão SocialKBMR tecnologia e serviços lida
Endereço: R Rangel pestana 1916 / jardim piratininga / ribeirão preto / sp

/ 14030-565

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 Serviço - 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: 16/12/2019 a 14/01/2020

Certificação Número: 2019121602003254039483

Informação obtida em 30/12/2019 10:29:54

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

https;//consulta-cff.caixa,gov.bf/consüttacrf/pages/lista£mpregadores.jsf 1/1



vrsmr. 13/12/2019 7157263

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES ClVEIS

CERTIDÃO N°: 8636521

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internei no site do Tribunal de Justiça.
FOLHA: 1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do{a) Comarca de São Paulo -
Capitai, 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
12/12/2019, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:

GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS, CNPJ: 22.614.545/0001-20, conforme indicação constante do
pedido de certidão.**"***"***"********""***********"**"'********"***************'***********"*****'»******

— Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI n° 22/2019. ' ,

j , •• -

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1® Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou corri a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado 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, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de dezembro de 2019.

PEDIDO N®:
7157263



10/07/2019 https;//autciigital,a2evedobastos.not.br/home/comprovante/104970207191411220482

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitádo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.; (83) 3244-5404 / Fax; (83) 3244-5484

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N® 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoríais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345'
X1X2} e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http;//corregedoria.tjpb.jus.br/seIo-digital/

A autenticação digitai do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GMR
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/07/2019 10:25:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1287758

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/07/2020 14:12:58 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 104970207191411220482-1
^Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n° 2200/2001. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

000D5b1d734íd94f057f2d69fe6bc05b51c3cc67b4df319f93b2b6724b5b81d68e88a9ce502l144d466e5d14d9ac13b071eee742e4c6eO94e6af364597

PresnMnda d« Repúfeiiai

MMloa PRTvttórta R* 3.300-2,
de 24 (}« SQOcto d* 2Q01.

https://autdigltal.azevedobastos.nol.br/home/comprovante/1049702071914112204t 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
míormação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/11/2019 11:01:34

&
Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: GMR TECNOLOGU E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 22.614.545/0001-20

C

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no porta! do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUl.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n" 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

A



GMR
^^^'lologia

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão n° 06/2019

MINUTA DE CREDENCIAMENTO

A empresa GMR Tecnologia e Serviços Ltda, CNPJ 22.614.545/0001-20, com sede na rua Rangel
pestana 1916, vila virginia, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14030-210.

Inscrição Estadual n2 797.134.936.114, credencia o senhor Giuiiano da Silva Gonçaíes, CPF n®

349.708.158-28, RG n^ 40.119.661-6, para em seu nome participar do certame em epígrafe,

conferindo-lhe poderes especialmente para formulação de proposta e a prática de todos os demais

atos Inerentes ao Pregão, na sessão única de julgamento, nos termos do art. 49 da Lei n9

10.520/2002.

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2019.

GMR Tecnologia e Serviços LTDA ME:

Giuiiano da Silva Gonçaíes

Diretor Comercial

RG 40.119.661-6

Rua Rangel Pesíana-1916 BairroiJardim Piratininga íT CNPJ: 22.614.545/0001-20
Cep. 14030-565 Ribeirão Preto-SP \ Insc.Est.: 797.134.936.114
Razão social; GMR Tecnologia e Serviços Ltda ME / * Fone/Fax: (16) 3636-3240

E-mail: íicitacao@gmrtecnologÍa.com. br



CMR
"n?rf"lOlOSÍr3

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão n° 06/2019

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTE

Declaro para os devidos fins, que os equipamentos e materiais permanente, apresentados por esta
empresa no Pregão Eletrônico n° 06/2019, são de primeira qualidade e atendem às exigências

contidas no presente Edital.

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2.019.

GMR Tecnologia e Serviços LIDA ME:
Giuiiano da Silva Gonçales
Diretor Comercial

RG:40.119.661-6

Rua Rangel Pestana-1916 BairroJardim Piratininga ÍT CNPJ: 22.614.545/0001-20
Cep. 14030-565 Ribeirão Preto - SP / ' Insc.Est.: 797.134.936.114
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda ME ' Fone/Fax: (16) 3636-3240

E-mail: liGitacao@gmrt8cnología.com.br



GMR
T^.-^cnologia

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão n° 06/2019

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A GMR Tecnologia e serviços Ltda, inscrita no CNPJ n°. 22.614.545/0001-20, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Giuiiano da Silva Gonçales
portador(a) da Carteira de Identidade n°. 40.119.661-6 e do CPF n°. 349.708.158-28

9  DEGLAF^, para fins do /disposto na Lei Complementar n. 123 / 2006 e no Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO n 06/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob
as penas da lei, ser microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°.
123/06.

Ribeirão preto, 11 de dezembro de 2019.

GMR Tecnologia e Serviços LTDA ME:
Giuiiano da Silva Gonçales
Diretor Comercial

RG:40.119.661-6

Rua Rangel Pestana-1916 Bairro:Jardim Piratining í CNPJ 22_614^545/0001-20
cep. 14030-565 Ribeirão Preto - SP \ Insc.Est: 797^ 34_936_114
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda fflE Fone/Fax. (16) 3636 3240

E-mail: |jcitacao@gmrtecnologla.com.br



GMR
T::r.f-iolooi3

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão n° 06/2019

DECLARAÇÃO

A GMR Tecnologia e serviços Ltda, inscrita no CNPJ n°. 22.614.545/0001-20, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Giuiiano da Silva Gonçales
portador(a) da Carteira de Identidade n°. 40.119.661-6 e do CPF n°. 349.708.158-28,
especialmente para o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2019, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
Outubro de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, 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 ().

€
Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2019.

GMR Tecnologia e Serviços LTDA ME:
Giuiiano da Silva Gonçales
Diretor Comercial

RG:40.119.661-6

A
Rua Rangel Pestana-1916 Bairro:Jardim Píratiningí
Cep. 14030-565 Ribeirão Preto - SP
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda

CNPJ: 22.614.545/0001-20
Insc.Est.: 797.134.936.114

Fone/Fax: (16) 3636-3240

E-mail: licitacao@gmrteGnologia.com.br



GMR
Tecnologia

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão n° 06/2019

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

A GMR Tecnologia e serviços Ltda, inscrita no CNPJ n". 22.614.545/0001-20, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr. Giullano da Silva Gonçales portador{a) da Carteira de Identidade
n°.40.119.661-6. declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 06/2019, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, por
qualquer meio ou qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019, quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
ELETRÔNICO 06/2019 o da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de Prefeitura municipal de Volta
Redonda antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2019.

GMR Tecnologia e Serviços LTDA ME:
Giuiiano da Silva Gonçales
Diretor Comercial
RG:40.119.661-6

Rua Rangel Pestana-1915 BairroJardim Piratiningl insc 134 936 114
Cep. 14030-565 Ribeirão Preto - SP l\
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda N Fone/Fax. (16) 3636 3240

E-maii; licÍtacao@gmrtecnotogla.com.br



GMR
Tccnoíogo

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão n° 06/2019

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A GMR Tecnologia e serviços Ltda, inscrita no CNPJ n°. 22.614.545/0001-20, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Giuiiano da Silva Gonçales
portador(a) da Carteira de Identidade n°. 40.119.661-6 e do CPF n°. 349.708.158-28
DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019,
DECLARA, sob as penas da lei. que até a presente data, inexistem fatos que
impeçam a sua
habilitação na presente licitação e que a empresa está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Ribeirão Preto, 11 dezembro de 2019.

GMR Tecnologia e Ser\^çõsi-TDA ME:
Giuiiano da Silva Gonçales
Diretor Comercial

RG:40.119.661-6

Rua Rangel Pestana-1916 Bairro:Jardim Piratininga CNPJ: 22.614.545/0001 -20
Cep. 14030-565 Ribeirão Preto-SP A Insc.Est.: 797.134.936.114
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda í^E Fone/Fax: (16) 3636-3240

E-mail: licitacao@gmrtecnologÍa.com.br



GMR
locnoic^ia

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão n° 06/2019

Eu, Giuiiano da Silva Gonçales, representante legal da GMR Tecnologia e Serviços Ltda.
interessada em participar do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N® 06/2019, declaro sob as penas da
lei, que. nos termos do parágrafo 6® do artigo 27 da Lei estadual 6.544 de 22/11/1989 e do inciso V do artigo 27
da Lei federal 8.666, de 21/06/1993, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à obsen/ância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7® da Constituição
Federal.

Declaramos, para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, o quanto segue:

1) Que ate a presente data, não foi considerada inldônea pelo Poder Público, de

nenhuma esfera, não subsistindo a inexistência de fato impeditivo a nossa

habilitação na PREGÃO ELETRÔNICO ratar com a Administração Pública
Municipal, conforme previstos na legislação de regência;

2) Que examinamos criteriosamente os documentos deste Edital e julgamos

suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do

objeto licitado em todos os seus detalhamentos;

3) Que cumprimos com o disposto no artigo 117, da Constituição Estadual, que trata
da higiene e segurança do trabalho;

4) E, por fim, que, nos termos do artigo 1®, da Lei n.® 10.218, de 12
de fevereiro de 1999, não possuímos diretor, gerente ou
empregado que tenham sido condenados por crime ou
contravenção, em razão da prática de atos de preconceito de
raça, de cor, de sexo ou de estado civil, ou peia adoção de
práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do exercício do
direito á maternidade, ou de qualquer outro critério discriminatório
para a admissão ou permanência da mulher ou homem no
emprego.

Ribeirão Preto, 11 dezembro de 2019.

GMR Tecnologia e Serviços LTDA ME:
Giuiiano da Silva Gonçales
Diretor Comercial

RG:40.119.661-6

Rua Rangel Pestana-1916 Bairro:Jardim PiratlningaAl CNPJ: 22.614.545/0001-20
Cep. 14030-565 Ribeirão Preto-SP l\ Insc.Est.: 797.134.936.114
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda ME Fone/Fax: (16) 3636-3240

E-maii: liGÍtacao@gmrtecno!ogÍa.com.br



GMR
TíX.nologla

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux

Pregão n° 06/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A GMR Tecnologia e serviços Ltda, inscrita no CNPJ n". 22.614.545/0001-20, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Giuiiano da Silva Gonçales
portador(a) da Carteira de Identidade n°. 40.119.661-6 e do CPF n°. 349.708.158-28
DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2019 ,
que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe nenhum integrante
que tenha parentesco com servidor do órgão lícítante, ou cônjuge, companheiro,
parente em linha reta e colateral, consangüineo ou afim de servidor público do órgão
ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança,
seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação,
conforme disposições previstas na legislação vigente.

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2019.

GMR Tecnologia e Sêfvfços LTDA ME:
Giuiiano da Silva Gonçales
Diretor Comercial
RG:40.119.661-6

Rua Rangel Pestana-1916 BairroJardim PiratininJ
Cep. 14030-565 Ribeirão Preto - SP 7 \ c M R^ 3240
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda ME Fone/Fax. (16) 3636

E-mail: licitacao@gmrtecnologia.com.br



GMR
^cnologia

Governo do Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Bayeux
Pregão n° 06/2019

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A GMR Tecnologia e Serviços Ltda, por seu representante legal, Giuiiano da Silva
Gonçales, RG. 40.119.661-6, CPF 349.708.158-28, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
22.614.545/0001-20 com sede na Rua Rangel Pestana 1916, Vila Virgínia, Ribeirão
Preto, estado de São Paulo, 14030-210, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n°
10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os
requisitos da habilitação estabelecidos do edital em epígrafe.
Sendo a expressão da verdade, subscrevemo-nos.

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2019.

GMR Tecnologia e Serviços LTDA ME:
Giuiiano da Silva Gonçales
Diretor Comercial

RG:40.119.661-6

Rua Rangel Pestana-1916 BairroJardim Piratinínga f CNPJ; 22.614.545/0001-20
Cep. 14030-565 Ribeirão Preto-SP A Insc.Est: 797.134.936.114
Razão social: GMR Tecnologia e Serviços Ltda ME j Fone/Fax: (16) 3636-3240

E-maíl: llcitaGao@gmrtecnologia.com.br



Prefeitura Municipal de Migueiópolis
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no
CNP]: 22.614.545/0üül-20, Inscrição Estadual 797.134.936.114, estabelecida na
Rua Rangei Pestana, 1916, Vila Virgínia, Ribeirão Preto/SP, executou serviços de
venda de 7 telas de projeção tripé e 10 roteadores para a Prefeitura Municipal de
Migueiópolis, Estado de São Paulo.

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa, acima

citada, foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos
que a desabone comercial ou tecnicamente.

Migueiópolis, 25 de março de 2019

NAIM MIGUEL NETO

Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Migueiópolis

CNPJ 45.353.307/0001-04
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail; cartorio@a2evedobastos.not.br

Moyáoi

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N® 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digita!: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Sen/entia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GMR
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório,

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/07/2019 10:25:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Ari. 1®, 10® e seus §§ 1° e 2® da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hltDs://autdíGítal.azevedobaslos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1287759

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/07/2020 14:12:56 (hora locai).

^Código de Autenticação Digital: 104970207191411220437-1
"Legislações Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n® 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Gf?UPO V*

actcon

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°
22.614.545/0001-20, inscrição estadual n° 797.134.936-14, estabelecida na Av. Maurilio
Biagi 800, sala 1010® - Santa Cruz do José Jacques, Ribeirão Preto/SP, executou, para
nossa empresa, serviços de venda e instalação de kit de lousa digital composto por: Lousa
digital, Projetor multimídia, suporte e sonorização.

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou
tecnicamente.

Ipatinga, 23 de julho de 2018

ACTCON TECNOLOGIA LTDA/pNPJ 02.381.997/0002-83
(  JOSÉ FERREIRA JÚNIOR

RG: M-1.1.06.598 SSP/MS/CPF; 329.478.366-34
+55 31 9 9116.4257 | 31 3828.6700

jose.ferreira@actcon.com.br

Km 8«lo Homonlu, 17? - Cafitro • 35)60-034 • Ipoii
fooo 131) 3822-1774 - E-moi nolawJíuiicíioejwnhioxomlM.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av Epitâcio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
TeL: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.a2evedobastos.noLbr
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Vâlber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nasdmentos e Óbitos e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digitar ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes .

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedona.tjpb.jus.br/selo-digital/

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento aprese

titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERViCüb liua ou ao v.a i.
endereço de e-mail aulentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site hí!P.s;Mjgil^l a7evedohasto5.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1287758

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/07/2020 14:12:56 (hora local).

íiSçtfvTgsSf 10.406/2002. Medida Provisória n» 2200/2001. Le, Federa, n» 13.105/2015. Lei
Estadual n» 8.721/2008, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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REPIJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av. Epitàcio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, JoSo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax; (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-maií: cartorio@azevedobaslos.nol.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Vélber /\zevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de JoSo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Atrtenf/cação Digital' ou na
referida seqüência, foi autenticados de aoirdo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N» 003/2014, determinando a inserção de um código em ̂ dos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digita : ABC1234^
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser corifirrnada e venficada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digilal/

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GMR
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este C/artório.

Esta DECURAÇÂO foi emitida em 10/07/2019 11:42:45 (hora locai) através do sistema de autenticação digital do Cartório ̂ evédo Ba^os de
acordo com o Art 1" IO"» e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital ao
Srdo Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao Cartório peio
endereço de e-mail aulentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site https://autdiQilal.azevedobastos-not.br e Informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1294517

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/07/2020 11:23:43 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 104971007191113230493-1 ^ i • «o in«;/-?nm i oi
'Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n" 2200/2001, Lei Federal n 13.105/2015. Lei
Estadual n" 8.721/2008, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

m
O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Selo DlgilDl fle Fiscaliinçflii.Tl^NorniOl C: Al)J40135-UZ8X;
Valor Total dò Atór AS 4;42

luçào para cada dia de sua empresa*

índices de Liquidez
Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas

obrigações .E a empresa GMR Tecnologia e Serviços Ltda, situada na ma Rangel Pestana, 1916
Jaidiiit Piiáliiiiiiga, Ríbclrãu Pieiú —SP. sub u ii" CNPJ 22.614.545/0C01-í:0,apicscnia os
seguintes índices:

I.índice de Liquidez Gerai
Liquidez Geral =L0 Ativo Circulante + Realizável a longo prazo

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

No balanço apresentado temos: AC= R$ 49.473.21 =R$3.3S
PC = RS 14.625,42

1, índice de Solvência Geral
Solvência Geral =>1,0 Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

No balanço apresentado lemos: AT= RS55.516.50 -R$3,80
PC = R$14.625.42

3. índice de Liquidez Corrente
Liquidez Corrente =>1,0 Ativo Circulante

Passivo Circulante

No balanço apresentado temos: AC= R$49.473.21 =R$3,38
PC=RS14,62.S,42

4.índice de Grau de Endividamento
Grau de Endividamento =1,0 Passivo Circulante + Exigivel a loimo prazo

Ativo Total

No balanço apresentado temos: PC=RS 14.625.42 =R$ 0.26
AT = R$55.516,50

Em síntese para o ano de 2018, os resultados obtidos supõem que a empresa tem uma
ótima rentabilidade diante ao mercado financeiro/contábil.

Ribftrâo PretcL 26 de Março 2019

Qd-v"^
Diana BaiTnz Zacarm.,
rPF "ÍJJ S |K.'ÍQ

Ângelo Eduardo Ml^iici
Rr» TIO CRC r» «iP 16ÍSPS80 -4
CPF;063.767.2\8-84

Rua Josc Garcia Duane n" ló7 - 1'^ Andar - Cx. P. -t3 - CEP: 14.2ÍÍ-0{)n - S<mta Rosa dc Viicrbo / SP
Tcl: .1954 1216 / 99299 4955 Claro / 981.15 6198 Tiin / 9yfjl9 711K Vivfi WhaisAop / 98867 (>22o Qi

www. osa. c om/ibr
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av Epitàclo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.; (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobaslos.nol.br
E-mail: oarlorio@azevedobastos.not.br

mim

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Vàlber Azevedo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e de Ca^^^ e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. ele...
DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida seqüência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes®.

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedona.t]pb.]us.br/selo-di9itai/

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado

Poa DECIARACÃO foi emitida em 10/07/2019 11:43:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do óafjirio^evêdo Ba^os de
acordo com o Ari. 1°. IO" e seus §§ 1"e 2" da MP 2200/2001. como também, o pelo
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ou ao t^anon p
endereço de e-mail autenlÍca@azevedobaslos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site hltp.s7MÍgit^l azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1294516

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/07/2020 11:23:43 (hora local).

íelSaçtfvCSíeTP" n- 10.406,2002, Medida Provisôda 2200,2001. Lei Federal n- 13.106,2015. Lei
Estadual n" 8.721/2008. Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ H' 003/2014,

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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3f057b35932559f3ca9f57ed017b45a7fda3
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19/02/2019 Consulta Completa • Impressão

Consulta Cadastral Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

tnicio Consultas Atos de Ofício Configurado

Imprimir

Sincronismo

; Voltar :

Isendes Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

lE: 797.134.936.114
SltuaçSo: Alivo

CNP3: 22.614.$45/0001-20
Data da IntcrigSo no Estado: 10/06/201$

Nome Empresarial: GMR TECNOLOGIA E SEAViCOS LTDA - ME Raglme Estadual: SN

Regime RFG: SN

Empresa • Geral

Nome Empresarial: SHR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária umitada

Data Inido da Atividade: 10/06/2015

CNPJ da Matriz: 22.6I4.S45/0001-20

Porte: Microempresa

Capital Sodal: RS 70.000,00

Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL
Data inicie do regime: a>/QS/20l6

Regime Espcdal de lE Única:
Regime Especial de lE NSo

NSo Única per Hunidpie;

Estabelecimento - Geral

Nome PanUsIa: GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS

CNPJ: 22.614.54 S/0001-20 Data da inseriçEo no Estado: 10/O6/2OIS

lE: 797.134.936.114 Data Inicie da lE: 1D/06/201S

NIHE: 35.2.2974948-7

Situagio Cadastral: Ativo
Data Inido da SItuaçSo: 10/06/2015

Ocorrénda Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidade pnsduUva Formas de Atuaçáo: Correio

Tributário

Substituta Tributárío: Nle

CPfi: 1200

CPR-ST:

CNAE Principal:
47.S1-2/01 • Coitiértlo varejista especlailMío de equipamento» e
suprimentos de informitla

CNAE Secundários: 2S.99-3/90 - FabricacS» fe oulrw produtos de metal nio esoeciflcados
anturlormente

46,18"V99 ■ Ouiros representantes comerciais e agentes do coméitío
espcciaiaado cm produtos nSo especificados anierionTierne
46.49-4/02 - Comércio aiaradista do apareltio» eletrônicos de uso pessoal e
doméstico

46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis u artigos de cofchoana
46.52-4/00 • ComérOo etacâdista de componentes eletrônicos e
equipamentos de lelelania e comunicado

77,33-1/00 - Aluguel de máquinas « equipamentos para oscniôrios
85.5Q-3/02 - Serviços auxlllares è eãucad°

ORT: DRT-06 - RIBEIRÃO PRETO

Desde: IO/06/201S

Data tnfdo da CPR: 19/10/2018

Data Infdo do CNAE Prin.: 19/10/2018

Dala Xnfdo do CNAE Sec.: 19/10/2018

Data Infdo do CNAE See.: 19/10/2010

Oati Infdo do CNAE Sec.: I9/1Q/201B

Data Inido do CNAE Sec: 19/10/2018

Data Inido do CNAE Sec.: 19/10/2016

Data Infdo do CNAE Sec.: 19/10/2018
Data Inido do CNAE Sec.: 19/10/2018

Posto Fiscal: PF-10-RIBEIRAO PRETO

Veisás: 3.62.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

https:;/wv«-.caclesp.farenia.sp.9ov.br/(S(5ylgh2ic5vzxnn4524ifimra))/Pages/Cadas(ro/Consullas/ConsultaComplela;ConsullaComplel3lmpre5sao... 1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/08/2019 às 14:27) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n^ 22.614.545/0001-20.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: httD://www.cni.ius.br
através do número de controle: 5D66.B975.7048.E237

Gerado em: 28/08/2019 as 14:27:17 CONSELHO NACMÒNAL DE JUSTIÇA -^Página 1/1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme arl. 17 da Inslrução Normativa n® 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 22.614.545/0001-20

Razão Social: GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA RANGEL PESTANA, 1916 - JARDIM PIRATININGA - Ribeirão Preto / São Paulo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço wífc^.comprasgovernamcnlais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos arlij^s 28 a 31 da Lei n' 8.666, dc 1993.

Emitido em: 09/12/2019 16:15 M ^ H 1 de 1



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 22.614.545/0001-20

Inscrição Municipal: 20035017 Protocolo VRE: 744733201613
Endereço: AV MAURIQO BIAGI NO 800

Sócios e Administradores: GIULIANO DA SILVA GONCALES

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da
Secretaria Muncipal da Fazenda:

Situação Cadastral: Ativa

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser
consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. Sao
exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet ■
pelo prazo de 1

X^.ribeiraopreto.sp.gov.br
\é dias.

Emitida às 11:38h do dia 13/12/2019/ Código de controle: 2471701


