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Ilustríssimo Senhor Pregoeiro,

Pregão Presencial n°. 08/2020

Conesul Comerciai e Tecnologia Educacional EIRELl, CNPJ n°
05.896.401/0005-19, com endereço á Av. Juscelíno Kubitschek de Oliveira, 753/92
Centro - CEP 18035-060, Sorocaba/SP, vem através deste, com fulcro no artigo 41, §
2°, da Lei 8.666/93, e nos termos do Edital ,ingressar com a presente:

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

do Pregão em epígrafe a fim de corrigir vícios contidos no ato convocatório que
comprometem a legalidade do procedimento licitatórío ao restringir Indevidamente a
competitividade, nós termos e nas razões a seguir aduzidas.

DA TEMPESTIVIDADE

O referido pregão tem como data de abertura o dia 07/04/2020.
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Nos termos do artigo 41, § 2°, da Lei 8.666/93 temos que;

“§ 2° Decairá direito de impugnar os termos do editai de iicitação per

ante a administração o licitante que não o

fizer até o segundo dia útU que anteceder a abertura dos enveiopes de

habilitação em concorrência,

a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pr

eços ou concurso, ou a realização de leilão,

as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em qu

e tai comunicação não terá efeito de recurso".

Para efeito de contagem de prazos do artigo 110 da Lei 8.666 de

1 993 dispõe que;

“Art. no. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, exduir-

se-á o dia do início e induír-se-á o do vencimento, e considerar-se-

os dias consecutivos, exceto quando forao

expiicitamente disposto em contrário", (g.n.)

Utilizando a hermenêutica para interpretação gramatical, temos que a

expressão “ATÉ” indica; “TAMBÉM”; “INCLUSIVE”. Portanto, se utilizarmos esta

interpretação, a impugnação protocola foi evidentemente tempestiva.

Estabelecendo a contagem retroativa, o dia da abertura da licitação

será o dia do início (dia 07/04) e o dia do vencimento seria o dia do término do prazo.

Na contagem do artigo 110, excluir-se-á o dia do início - dia 07/04 - e incluir-se-á o
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dia do vencimento - dia 03/04, visto que o 1° dia útil que antecede

dia da abertura será o dia 06/04 e,o 2° dia útil  o dia 07/04 que deve ser incluído na

contagem como dia do recebimento da impugnação.

o

Resta claro e inequívoco que o instrumento de IMPUGNAÇÃO

protocolado até o dia 03/04 será tempestivo.

DAS RAZÕES

Exímio Sr. Pregoeiro

A empresa CONESUL, dirige-se respeitosamente perante V.Sa. para

apontar vício flagrante constante do Edital que impõe risco à legalidade do

procedimento e, conseqUentementes do contrato, porque dos atos viciados não se

originam direitos, conforme Súmula 473 do STF;

“A administração pode anuiar seus próprios atos, quando eivados de

vícios que os tornam iieaais. Doraue deies não se oriainam direitos:

ou revogá-ios, por motivo de conveniência ou oportunidade,

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a

apreciaçãoJudiciai.” {qx\^o nosso)
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DO MÉRITO

O Pregão em referência tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO, COM FOCO NAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO

MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DAS DOENÇAS DENGUE, ZIKAVIRUS E

CHIKUNGUNYA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA.

Da simples leitura do objeto do edital nota-se na sua descrição um
claro direcionamento, vez que conforme o detalhamento técnico Já há indicação do
ISBN que indica a coleção da EDITORA EDUCAAÇÃO.

Não há justificativa para a escolha da obra específica, não consta

avaliação técnica e pelo que se tem conhecimento não foi realizado

chamamento público para que outras editoras apresentassem seus materiais.

sequer

Oportuno esclarecer que existe mais de uma editora no mercado

capaz de atender á finalidade a que se destina o objeto, assim, o direcionamento para

uma marca específica limita indevidamente

resultando em risco ao interesse público.

a  competitividade

O Princípio Constitucional da isonomia é arcabouço e sustentáculo do

Estado, contemplando o tratamento igual a todos os participantes do certame

privilégios ou benefícios. Todavia,

,  sem

que se vê na descrição do Edital sao

especificações que conduzem a licitação a uma única empresa.
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0 legislador procurou salvaguardar a igualdade de participação

vedar as especificações que limitem o universo de competidores, frustrando, destarte,

o objeto da licitação.

ao

A Lei de Licitações foi clara ao dispor sobre a impossibilidade de se

exigir marca específica em licitação conforme dispõe o §5” do art. 7°:

“§5° E vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e

serviços sem similaridade ou de marcas, características e

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente

justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e

serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto

e discriminado no ato convocatório.”

Também o artigo 1 5 assim determina com clareza;

Art.l 5. § 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda;

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem

indicação de marca;

Ainda nesse sentido reza a Legislação Pátria para as Licitações

em seu artigo 3°, que;

“Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta

mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada
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em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são

correlatos.

§ 1 ° - É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente para ao

específico objeto do contrato;” (grifo nosso)

Por essa razão, diante da ausência no instrumento convocatório de

qualquer justificativa técnica para o direcionamento, ILEGAL é o edital e a licitação por

contrariar norma legal vigente.

Nesse diapasão, bem lecionou o saudoso autor HELY LOPES

MEIRELLES: “a igualdade entre' os licitantes é princípio impeditivo da

discriminação entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que,

no editai ou convite, favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante

Julgamento faccioso, que desiguaie os iguais ou iguaie os desiguais.” {in Direito

Administrativo Brasileiro, 19^ edição, Malheiros, pg. 249)

Portanto, deverá de pronto ser invalidado qualquer ato ou

exigência estabelecida na convocação que implique distinção, benefício ou

prejuízo a qualquer concorrente.
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Esse também tem sido o entendimento do egrégio Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo:

“(...)Assim, ao verificar a descrição Anexo I - Especificação do Objeto,

comprova-se que a Municipalidade de Paulínia requisitou, para cada

o número ISBN, circunstância esta que

direciona para única editora e fornecedora da coleção, ou seja, Pae

Editora, o que vem afrontar o preceito do inciso I, do §7“, do artigo

15, da Lei n“ 8.666/93, e declarar procedente a insurgência. (...)

Ante o exposto, por tudo o mais consignado nos autos, VOTO pela

PROCEDÊNCIA da representação formulada e determino que a

projeto educacionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA anule o Edital do Pregão

Eletrônico n° 1 59/2014, nos termos do artigo 49, da Lei n° 8.666/93,

que contém vício de origem, devendo o objeto licitado ser

reconduzido à modalidade de licitação correta, com adoção do critério

de Julgamento técnica e preço, nos termos da Deliberação TC-A-

em consonância com todos os aspectos

eis

21176/026/06,

desenvolvidos no corpo desta decisão.” (TC-005039/989/14-0)

É de se concluir que o edital ora impugnado padece de vício capaz de

ensejar sua nulidade caso não seja sanado. Com efeito, manter a descrição do objeto

na maneira como disposta no edital irá certamente bloquear a participação de outras

empresas que possuem produtos similares e com preços mais vantajosos para a

Administração.

CONESUL
0 -^0 ííKVKífeísjja pçjfíí-as hm;íi

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 753/92 - Centro - Sorocaba -CEP: 18,035-060
(21) 2714 6657 / CNPJ/MF: 05.896.401/0005-19 / Insc. Estadual: 798.185.989.110 /

conesul@infollnk.com.br



CONESUL
# # ... '■Hflogia eéucachm! síH

Dessa forma, resta claro estar viciado o instrumento convocatório

que o direcionamento na descrição do objeto para aquisição de um produto de
determinada marca, frustra o caráter competitivo do certame, que é um dos princípios
basilares da licitação, podendo acarretar ainda.

Administração, vez que não haverá disputa de mercado.

vez

prejuízo econômico para a

Diante de todo o exposto, requer e espera meticulosa atenção de
V.Sa. para acolher as alegações trazidas a lume, retificando o Edital em apreço,
de forma a corrigir seus vícios quanto a exigência de marca específica
contrariando nornia Jurídica vigente.

DA CONCLUSÃO

Em que pese o habitual zelo, revestido de elevado rigor que
todo órgão da Administração Pública, indubitavelmente a Administração Licitante não
vem atendendo a legislação vigente. Quer crer a Impugnante que os vícios encontrados

no Edital tenham ocorrido por um equívoco, motivo pelo qual imperiosa se faz a
SUSPENSÃO do ato convocatório para posterior republicação com os devidos ajustes;
ou, ainda, a ANULAÇÃO do Edital como demonstração de cumprimento à ordem legal
vigente.

convem a

Destarte, as exigências combatidas do Edital ferem o princípio da '
legalidade, ao frustrar a competitividade e limitar a participação de empresas que,
embora tendo plena condição de atender o objeto com preços competitivos e produtos
de qualidade, satisfazendo o indisponível interesse público, veJam-se compelidas,
injustamente, a não participar da disputa pelo direcionamento no objeto da licitação.
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DO PEDIDO

Ex positis, pede que a Administração reveja a redação do Edital,

expurgando as cláusulas que inibem ou impedem a participação no certame,

suspendendo preventivamente o presente certame e reformando o ato convocatório de

forma a corrigir as falhas apontadas, como medida de obediência ao sistema normativo

vigente.

Termos em que

P. e E. Deferimento

Sorocaba, 03 de abril de 2020.

(

/.TcT-i-v
CNOLOGIÂ EDUCACIONAL EIRELlCONESUL COMERCIAL E

Márcio Nogueira Vignoli
Sócio Diretor

CPF: 803.802.637-34

RG: 06549002-1 IFP RJ
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REOUeRiMENTO

ilmo Sr, Presidente da Junta Comerciai do Estado do Rio de Janeiro

COWESUL COMERCIAL i TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato;

Código
ao Ato

Código

EvíSMtl
Otdé. Descrição ó<3 íto / Descrição do «vento

mi Q21 Altefaçio / Aiteraçlo de 0»do5 (£xceto Norne gmprffsarialj1
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3U% XXX .xxxxxxxMxxiaMMXxxxxxxxxxm^xximxxxxMítxitmxMxxyixtxKxnKiaíxjmxxxxxxxmxxxxxxxxxx

XXX XXX '■xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHxxxxxjooaxíxxxxmaiüxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KXX XXX xxxxxxxxxxxttxxintxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaxxxxxxxxxxsíxxxmxxxxtíOixxxxxxxxxxxxxxxKxxxxxxx

Refjreseritante íegsS da empresa//

' Local Nome:

Assinatura:

Telefone de contato:7

Híbrido

Data E-mail;
\

Upo de documento:

Data de criação: 17/03/2019

Data da is entrada:

76-2019/563662-7

1

I

■Íunf.s Cc,!T«5rcial do Estado do Rio d« Jariej.ro



ALTERAÇÃO*E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONESUL.a)ÍliERCIAL E TEÇNOiOGIA EDUCACIONAL EíRELI

*  • # « » 9 9 9

MÁRCIO N^ll^ÍRÁ*)^<|ftt)Li,^|ras|Í!ro, casado, empresário, portador da
Carteira de Identidade n°06549002-1/IFP* ê*do CPF n"803,802.637-34, nascido em
23.09,1964, residente e domiíjilíacio na Rua General Pereira da Silva n®79 apto 501,
icarai. CEP 24,220-030, Nif titular da empresa CONESUL COMERCIAL E
TECNOLOGIA EDUCACÍORiíLSEiRELI., estabelecida na Rua Santa Paula n®30,
Tribobó, CEP 24.744-32S, São Gonçalo, RJ, arquivada na JUCERJA sob o NIRÊ n®
3360057668-1 em 15/12/2017 e no CNPJ n«05,896.401/0001-95, resolve alterar a
EíRELI conforme cláusulas abaixo:

PRIMEIRA; - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DE FILIAL - Que doravante a
filial na Rua Ponto Coqueiro n*6.939, Três Marías, CEP 76,812-513, Porto Velho,
RO, CNPJ n“0S.896.401/0004-38, passa a ser na Rua Dom Pedro If n®637 Saía 301,
Caiari, CEP 76.801-1S1, Porto Velho, RO, E a duração é por tempo indeterminado;

SEGUNDA: OA .CRIAÇÃO DE FILIAL: Neste ato cría-se  a filia! sito à Rua
Hortêncla n®180, Setor A, Módulo 16, Box 101 a 602, Santa Paula, CEP
29.126.168, Vila Velha, ES, prazo de duração indeterminado, e com a mesma
atividade da matriz;

TERCEIRA: - DO OBJETIVO: Que ddravaníe o objeto da sociedade da Matriz e
das Filiais passa a ser COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE Matéria!
Escolar e de Escritório, Livros em Geral impressos ou Digitais. Didáticos.
Paradidáticos, obras de Referência, Apostilados, Revistas em Quadrinhos e
Dicionários, Laboratório Técnicos e Profissionais em Geral e de Ciências e

Matemática, Suprimentos e Equipamentos de Informática, Material Eteírodornésticos e
Eleíro-Eletrônicos em' Geral. Equipamentos Kits, Acessórios e Produtos de Robótica
Educacional Autônomos, Programáveis ou Servo Controlados. Kits, Mini-Máquinas e
Brinquedos Educacionais de-Montagem Tridimensional Autônomos ou Nâo, Máquinas
e Equipamentos Elétricos e de Controle Numérico para Utilização em Metai-Mecânica,
Marcenaria, Educação Tecnológica, Artesanato, Makeí-Modeiismo e  Indústria,
Software Educadonais.^Papéis Planos, Papéis Cortados e Higiene Pessoal, Material
Esportivo, Uniformes Escolares e Profissionais. Calçados em Geral, Mochilas e Bolsas
Diversas. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE
Equipamentos de Informática e Máquinas Copiadoras, Serviços Diversos de
Informática como Bureaus (BIRÔ DE SERVIÇOS) e Consultoria entre outros, diversas
áreas bem como Home Pages, Multimídia, Mala Direta, Divulgações Diversas de
Terceiros, Serviços na Internet, ■Intranet e afins. Provedor cfe Internet, ensino de
informática. Serviços de Criação, Distribuição e Entrega de Programas de
Computadores. Multimídia em suas variadas Formas  e Áreas, Serviços Interativos
"ON-LINEL Montagem de Equipamentos de Informática, Redes, Integração, Serviços
de Webmarkting, Consultoria e Implantação de Automação Comercial e Sistemas
Informatizados, Alugue! de Equipamentos Eletrônicos e de Informática, Manutenção
Preventiva Eleírônicos e de informática. Manutenção Preventiva e Corretiva de
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Equípâmentos 'de Informática, Prestar Quaisquer Serviços na Área de Informática,
Promoção, Divulgação, Criaçpo Realí/aç|o de Cursos a Empresas, Instituições

Púbíícas e PartiouÍa|e|, Cfes^^&tvimento e Locação de Softwares
Educacionais, im|3lânf^ào ai*R^ótic§:EciÍ!^Cforíal, Locação de Mão-de-Obra na
Área de Informática, Logística em Geral incluindo Armazenamento e Distribuição de
Materiais em Geral, Serviçts JSráficos em Gera!, impressão, Encadernação e
Foíolstos, Serviços Combinádte pfe Escritório e Apoio Admínisíraíivo, Aluguel de
Equipamentos Científicos, MétíícdSB Hospitalares, sern Operador;

QUARTA; - O titular em observação as modificações introduzidas por esta
alteração, consolida o presente em Ato - Constitutivo de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MÁRCIO NOGUEIRA VIGNOLI, brasileiro, casado, empresário, portador da
Carteira de Identidade n®06549002-1/IFP, e do CPF n‘‘803.802,637-34, nascido em
23.09,1964, residente e domiciliado na Rua General Pereira da Silva n®79 apto 501,
Icaraí. CEP 24,220-030. Niterói, RJ, titular da empresa CONESUL COMERCIAL E
TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI., estabelecida na Rua Santa Paula n*30,
Tríbobó, CEP 24.744-325, Sio Gonçalo, RJ, arquivada na JUCERJÂ sob o NIRE n«
3360057568-1 em 15/12/2017 e no CNPJ 0^*05.896.401/0001-95, Constitui uma
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas;

PRIMEIRA: - A empresa girará sob o nome empresarial de CONESUL
COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI, com nome fantasia de
CONESUL TECNOLOGIA EDUCACIONAl... com sede na Rua Santa Paula n“30,
Tribobó, CEP 24.744-325, Sio Gonçalo, RJ, CNPJ n°õ5.896.401/0001-S5, com ftlíais
na Rua Dom Pedro fl n^êZl Sala 301, Calari, CEP 76.801-151, Porto Velho, RO,
CNPJ ri®05.896.401l0004-38 na •Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck de
Oliveira ii°7S3 Complemento 92, Jardim Vergueiro, CEP 18,035-060, Sorocaba,
SP. CNPJ n^^OS.SSS.AOl/OOOS-IS e na Rua Hortêncla n^lBO, Setor A, Módulo 16,
Box 101 a 502, Santa Paula, CEP 29.126.168, Vila Velha, ES, E a duração é por
tempo indeterminado;,

SEGUNDA: - O Capital Social é de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),
toíalmente integralizado em moeda corrente do País. A responsabilidade do titular é
limitada ao capital integralizado;

TERCEIRA: - A empresa iniciou suas atividades em 01/10/2003, e seu prazo de
duração é indeterminado;

QUARTA: - O objeto da sociedade da Matriz e das Filiais é COMÉRCIO
ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE Material Escolar e de Escritório, Livros em Geral
Impressos ou Digitais, Didáticos, Paradidáticos, obras de Referência, Apostilados,
Revistas em Quadrinhos e Dicionários, Laboratório Técnicos e Profissionais em Geral
e de Ciências e Matemática, Suprimentos e Equipamentos de Informática. Material
Eletrodomésticos e Eletro-Eletrônlcos em Geral, Equipamentos Kits, Acessórios e
P.rodutos de Robótica Educacional Autônomos, Programáveis ou Servo Controlados,

r ■
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Krts, yini*Máquinas e Brinquedos Educacionais de Montagem Tridimensional

Autônomos ou N%Q^M4quina^ e EfluiparT|ent<5s Elétricos e de Controle Numérico para
Utilização em MefaÇft|ecâSiçfe>_^!|farcèÍ)arfe^,; Educação Tecnológica, Artesanato,
!Viaket-Modelismo*e1nttàIstria*^ott^re e&ioáíonais, Papéis Planos, Papéis Cortados
e Higiene Pessoaf, Maíeriai Esportivo, Uniformes Escolares e Profissionais, Calçados
em Geral, Mochilas e Bolsas, Diveisas, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÕES DE EqutparSiejhtos^de Informática e Máquinas Copiadoras, Serviços
Diversos de Informática corro ásmaus (BIRÔ DE SERVIÇOS) e Consultoria entre
outros, diversas áreas bem como Home Pages. Multimídia, Mala Direta, Divulgações
Diversas de Terceiros. Serviços na Internet, Intranet e afins, Provedor de Internet,
ensino de informática, Serviços de Criação, Distribuição e Entrega de Programas de
Computadores, Multimídia em suas variadas Fomias  e Áreas, Serviços Interativos
“ON-LINEL, Montagem de Equipamentos tie Informática, Redes, integração, Serviços
de Webmarkting, Consuítoria e fmpíaníaçâo de Automação Comercial e Sistemas
Informatizados, Aluguel de Equipamentos Eletrônicos e de Informática, Manutenção
Preventiva Eletrônicos e de informática, . Manutenção Preventiva e Corretiva de
Equipamentos de Informática, Prestar Quaisquer Serviços na Área de Informática,
Promoção, Divulgação, Criação e Realização de Cursos a Empresas, Instituições
Públicas e Particulares, Produção, Desenvolvimento e Locação de Softvirares
Educacionais, Implanlaçâo de Robótica Educadona!. Locação de Mâo-de-Ofara
Área de informática, Logística em Gera! incluindo Armazenamento e Disíribuição de
Materiais em Geral, Serviços Gráficos em Geral, impressão, Encadernação e
Fotoiitos, Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, Aluguel de
Equipamentos Científicos, Médicos e Hospitalares, sem Operador;

QUINTA: - A administração da empresa será exercida por MÁRCIO NOGUEIRA
VJGNOLI com amplos poderes de direção e representação da EIRELI;

SEXTA: - O exercício sodaí coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro
de cada ano elaborado inventário, balanço patrimonial e baiarrço' de resultado
econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

SÉTIMA: » O titular MÁRCiO NOGUEIRA ViGNOLt declara que nâo participa de
nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada,

OITAVA: - O Administrador declara, sob as penas da lei. de que nio está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos deía, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar. de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade,

São Gonçalo, 16 de setembro

na

2019,

MÁRd^NOGUEIRÀ VIGTOLI
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Â anâiíse e o defer.-mento deste documento serão efetuados pelo seguinte ôrgâo;
• Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REOLSIM

RJP1900201532

Ol.tOENTIFtCAÇÃO

NOME empresarial Cfirma ou aenominsçáa)

CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
hP DE IMSCRIÇAO no CNPJ

05.896.401/0001-95

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RctAÇÂO DOS eventos SOIICITAOOS t DATA DO EVENTO

244 Alferacao de atividades econonticas Ipriftcípal e ís^eundarias)

t

Número rfe Cortírote: RJ5<S654 l5e • 08896401000195

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA
NOME

CPF

803.802.637-34MÁRCIO NOGUEIRA VIGNOLI

LOCAL
DATA

17/09/2019

04. CÓDIGO 0£ CONTROLE 00 CERTIFICADO DIGITAL

Este documerrto foi assinado com o Certificado digital do NI; 803.802.637-34

Aprovsilü peiu tnstiuçâo Normativa n’ 1.883, tte 27 tíe JfcremSfO de 2018

http;//\vww.receita.fa2enda.gov.br/Pes$oaJutidicâ/CNPJ/fcpj/dbe.asp 17/09/2019

/'•

1  Junta Ccjnerci^i do Estado <io R2.0 d« Janaxro
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