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ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

EDITAT DE PREGÃO N9 t44/2O21.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 226 I 2O2L

MODATIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREçO UN|TÁRIO POR ITEM

oBJETo: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e treinamento de
técnicos e produtores de peixes de água doce do município, atendendo as necessidades do
Departamento de Agricultura e Abastecimento.

Por este instrumento particular a ABW INTERFACES E NEGoClos LTDA com sede no endereço
Servidão Honorato Manoel Alexandre, 198, Bairro ltacorubi, em Florianópolis- SC, com CEp gg
o34 387 inscrita no CNPJ/MF sob ne 07 608 245 oo}Ll45, neste ato representada por seu sócio
wagner Brogin Junior portador da cédula de identidade RG ne 62got2ossp sc, cpF Ne 055 71g
2L9 06 credencia o Sr. Wagner Brogin Junior, portador da Cédula de ldentidade RG ne ilzgoLzo
sSP sc, cPF Ne 055 718 279 06 conferindo-lhe amplos poderes para representar a ABW
INTERFACES E NEGÓcþs LTDA perante à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, no que se referir
ao PREGÃO presencial ne144/2o21com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as
fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAçÃo DE euE A pRopoNENTE cuMpRE coM os
REQulslros DE HABILITAçÃo e DEcLARAçÃo DE NÃo possutR pARENTEsco coM sERVtDoR
PÚBLlco MUNICIPAL, os envelopes Proposta de Preços ne 01 e Documentos de HabilitaÇão ns
02 em nome da outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances,
desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de
preço, desistir expressamente da intenção de interpor recursos administrativos ao final da
sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a ¡ntenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo PREG0EIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome da outorgante.

Francisco Beltrão - pR, 06 de janeiro de 2022.

WAGNER
BROGIN:48795631968
Wøgner Brogín
E-mai I : wa g ne r. brog i n @fie tpe rici os. com. br
cPF 487 956 379 68
RG 3773 655 s SSP PR
FONE 48 99717 7sO7

Assinado de forma digital por
WAGNER BROG I N :4 87 9563't 968
Dados: 2O22.O"1 .O7 1 1 :O9:47 -03'00'
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ANEXO il¡

oecunnnçÃo prENo ATENDTMENTo Aos REeutstros DE HABtLrreçÃo

EDtrAr or pnreÃo Ne L44/zo2L
PROCESSO ADM IN ISTRATIVO N9 226 / 2O2I
MODATIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TrPO: MENOR PREçO UrulrÁRrO POR |TEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e
treinamento de técnicos e produtores de peixes de água doce do município,
atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e
Abastecimento.

Pela presente, declaro que, nos termos do art. 40, Vll da lei ns LO.52O/2O02 a empresa
ABW INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA com sede no endereço Servidão Honorato Manoel
Alexandre, L98, Bairro ltacorubi, em Florianópolis- SC, com CEP 88 034 387 inscrita no
CNPJ/MF sob ne 07 608 245 OO01/45 cumpre plenamente os requisitos de habilitação
para o PREGÃO PRESENCIALNe226/2021, cujo o objeto é a contratação de empresa
para prestação de serviços de capacitação e tre¡namento de técnicos e produtores de
peixes de água doce do município, atendendo as necessidades do Departamento de
Agricultura e Abastecimento.

Francisco Beltrão - PR, 06 de janeiro de 2O22.

WAGNER
BROGIN:48795631968
Wogner Brogin
E-moi I : w og ne r. brog i n @fie I pe ri ci os.com. b r
cPF 487 956 3L9 68
RG 3773 655 5 SSP PR

FONE 48 99777 7507

Assinado de forma digital por
WAGN ER BROGI N: 487 9563"1 968
Dados: 2O22.O"1 .07 1 1 :08:49 -03'00'

Áq.



079ß
a

aa

ABW.. .
INT€RTACES

"'
a

a

a

tt
aa

a
a

a

ANEXO VI

DECT ARAçÃO DE AUSÊNCn DE PARENTESCO

EDITAL DE PREGÃO N9 T44I2O2I
PROCESSO ADM IN ISTRATIVO N9 226 T 2O2L
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAT

T|PO: MENOR PREçO UN|TÁRIO POR |TEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e
treinamento de técnicos e produtores de peixes de água doce do município,
atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e
Abastecimento.

ABW INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA com sede no endereço Servidão Honorato Manoel
Alexandre, 198, Bairro ltacorubi, em Florianópolis- SC, com CEP 88 034 387 inscrita no
CNPJ/MF sob ne 07 608 245 OOOL/45. DECLARA sob as penas da Lei que não mantém,
direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado ao
Soverno municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou
trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, ou membros da comissão
licitante, pregoeiro ou servidor lotado nos órgãos encarregados da contratação.

Francisco Beltrão - PR, 06 de janeiro de 2OZZ.

WAGNER

BROGIN:48795631968
Wagner Brogin
E- mail : wa g ne r. b rog i n @fie lpe rici os.com. b r
cPF 487 956 379 68
RG 3773 655 5 SSP PR

FONE 48 99777 7507

Assinado de forma digital por
WAG N ER B ROGI N :4 87 9 563"1 968
Dados: 2O22.O1.07 11 :1 3:1 0 -03'00'
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ANEXO V

oecnnnçÃo DE MtcRo EMeRESA ou EMeREsA DE pEeuENo poRTE

EDtrAr or pnreÃo Ne t44l2ozt
PROCESSO ADM IN ISTRATIVO N9 226 I 2O2I
MODALI DADE: PREGÃO PRESENCIAT
T|PO: MENOR PREçO UnrÁn¡O PoR |TEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e
treinamento de técnicos e produtores de peixes de água doce do município,
atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e
Abastecimento.

ABW INTERFACES E NEGÓClos LTDA com sede no endereço Servidão Honorato Manoel
Alexandre, 19$ Bairro ltacorubi, em Florianópolis- SC, com CEP 88 034 387 inscrita no
CNPJ/MF sob ne 07 608 245 OOOI/45. Declaro para todos os fins de direito,
especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão presencial, que
estou sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do
disposto na Lei Complementar LZ3, de 14 de dezembro de 2006.

Francisco Beltrão - PR, 06 de janeiro de 2O22

WAGNER Assinado de forma digitat por

BRoGIN:48zes631e6BYå:T,'i'iÏ3Î'#ií?i:-i-i:i,,
Wagner Brogin
E-ma il : w ag ner. brog i n @fie I pe rici os.com. br
cPF 487 956 379 68
RG 3773 655 5 SSP PR

FONE 48 99777 7507
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$ Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalizaçao e Simplificação

Depertamento de Registro Empresarial e lntegração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITALJUEESE

rilililrillltffitiltffiNiltil

Certíf¡camos que as informaçðes abaixo congtam dos documentos arquivadoe nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expediçåo.

227130073
página:112

WAGN ER Assinado de forma digital por

BRoGTN:4l7ss63re6BHå:Ï,i'?lff '#i11ï3i-i1?",

\)" 

0

Empresarial: ABW INTERFACES E

Natureza Jurfdica: SOCIEDADE EMPRESARA LIMITADA

NIRE(sede)

42203666377

CNPJ

07.608.2451000145

Arquivamento do ato
Constituitivo

09/09/2005

lnicio da atividade

1 8/08/2005

SERVIDAO HONORATO MANOELALEXANDRE, 198, ITACORUBI, FLORIANÓPoLIS, Sc - CEP: 88034387

Endereço:

OBJETO SOCIAL
CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINÀrvI
HUMANOS, CoMERoIAL PRODUTOS, PROCESSOS EADMINISTRATTVA;CONSULTORTAE SERVTçOS NAAREADE
FNpENHARIA MEcANlcA, ELÉTRIcA, TNDUSTRTAL E DE MATERTATs; AVALTAçÃo, pERÍctA E tNVÉslcAçOES TÉcNtcAS NAS
AR. \ DE ENGENHARIA; AVALIAÇÃO DE BENS, ORçAMENTO E VISToRIA DE EMPREENDIMENToS; INSTRUToRIA E
SEKvIÇOS DE DESIGN DE MODA, DESIGN GRÁFICO, DESIGN DE INTERIoRES, DEsENHo INDUSTRIAL EARQUITETURA;
SERVIçOS DE COMPUTAçÃO GRAFICAE PUBLICIDADE. CoNSULToRIA, ASSEsSoRIA, ENsINo, TREINAMENTo, PESQUIsA,
DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL, SERVIçOS DEAGRONOMIAE VETERINARIR, RssIsTÊrucnTÉcruIcAE EXTENSÃo
RURAL, NAAREA DE ZOOTECNIA

CAPITALSOCIAL PORTE PRAZO DE DURAÇÃO

MIL REAIS

R$ 3.000,00

TRÊS MIL REAIS

Capital integralizado:

R$ 3.000,00

Microempresa 7 XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato
BRUNABROGIN

05s.718.039-24
30,00 socto XX'(XDfiXX

WAGNER BROGIN JUNIOR
055.718.2'19-06

30,00 socto XX/]OVXXXX

WA/ ìR BROGIN

487.e56.319-68
2.940,00 SOCIO /ADMINISTRADOR XXXXXXXX

ulfluonnou|VAMENTo STTUACÃO STATUS
Data

22t05t2019
Número

20196471443 REGISTROATIVO
Sem Status

OO2 -ALTERAçÃO
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

OU FORADELANESTA DA
xxxxxx

Endereço: XXXXXX

Observação

CONTROLE: 238897il200906 CPF SOLICITANTE: 805.806.290-15 NIRE: 42203666977 EMITIDA: 06101l2O22 pROTOCOLO:22713007J
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Secretarfa da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalizaçao e Simplificaçåo

Departamento de Registro Ëmpresarial e lntegração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITALJUEESE

Gert¡f¡camos que as informaçöes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e såo vigentes na data de sua exped¡çåo.

Empresarial: ABW E NEGOCIOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NIRE(sede)

42203666377

CNPJ

07.608.2451000145

Arquivamento do ato
Constituitivo

09/09/2005

lnicio da atividade

1 8/08/2005

SERVIDAO HONORATO MANOELALEXANDRE, 198, ITACORUBI, FLORNNÓPOLIS, SC - CEP: 68034387

Endereço:

FLORIANOPOLIS - SC, 6 de Janeiro de2022 /

BLASCO BORGES BARCELLOS

Assinado de forma digital por WAGNER
WAGNER BROGIN:4879563 1 968 BRoGTN:4s7ss63"ts6B

Dados: 2022.01.07 11:t 7:03 -03'OO'

227't30073

>
pâgina:212
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til ililililflilililtiltilil1il fl t
rCONTROLE: 23889754200906 CPF SOLICITANTE:805.806.290-15 NIRE: 4220g666377 EMIT|DA: Or,IOI:Z}ZZpROTOCOLO: 2ZT1ilOOT3
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4" ALTERAÇÃO CONTRATUAL

WB INTERFACES N NBCÓCIOS ASSESSORIA

E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 07.608.245/0001-45 NIRE: 42203666377

WAGNER BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/0I/1964, CASADO em
COMTJNHÃO UNTVSRSAL DE BENS, ENGENHEIRO MECÂNICO, cPF n" 487.956.319-68,
CARTEIRA DE IDENTIDADE no 3.113.655-5, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado
na SERVTDÃo noNoRATo MANOEL ALEXAÑDRq tes, ITACORUBI, FLORIANóIOLIS,
SC, CEP 88034387, BRASIL.

BRUNA BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/08/1990, SOLTEIRA,
DESIGNER, CPF n" 055.718.039-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 6.280.056, órgão
expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na SERVIDÃO HONORATO MANOEL
ALEXANDRE, I98, ITACORUBI, FLORIANÓPOTS, SC, CEP 88034387, BRASIL,
representada neste ato por seu PROCURADOR, WAGNER BROGIN, já qualificado nesre aro.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial WB INTERFACES E NEGÓCIOS

^ 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, registrada legalmente por contrato
social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE n"
42203666377, com sede na Servidão Honorato Manoel Alexandre, 198, Itacorubi, Florianópolis,
SC, CEP 88.034-387, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/lylF sob o no
07.608.24510001-45, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração conrratual,
nos termos da Lei n" lO.4O6/ 2OO2, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade que gira sob o nome empresarial wB INTERFACES E
NEGÓCIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL lroe girarã,a parrir desra data,
sob o nome empresarial ABW INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA eutilizarâ como nome fantasia
as seguintes expressões: wB INTERFACES, FIELPERICIAS, CONSTRU, BR, Co-wEAR.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade passa a rer o seguinre objeto:

o Consultoria, assessoria e treinamento empresarial, nas áreas de engenharia, educação,
recursos humanos, comercial, produtos, processos e administrativa;

o Consultoria e serviços na área de engenharia mecânica, elétrica, industrial e de materiais;
o Avaliação, perícia e investigações técnicas nas ár'eas de engenharia;
¡ Avaliação de bens, orçamento e vistoria de empreendimentos;
o Instrutoria e serwiços de design de moda, design gráfico, design de interior-es, desenho

industrial e arquitetura;
o Serviços de computação grâfica e publicidade.
. Consultoria, assessoria, ensino, treinamento, pesquisa, desenvolvimento experimental,

serviços de agronomia e veterinária, assistência técnica e extensão rural, na área de
zootecnia.
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Junta Conercial do Estado de Sanø Cat¿rina
Certifico o Registro em 22/0512019
Arquivamento20196471443 Prorocolo 196471443de15/05/2019NIRB422036663j7
Nome da empresa AB\'V INTERFACES E NEGOCIOS LTDA
Este documento podc ser verificado cm http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao,âspx
Chancela I 40 5 I 20 62209828

22/05t2019 p
I

il[
Esta cópia foi autenticada digiølmente e assinada em 22/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;
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QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA - WAGNER BROGIN JUNIOR admitido neste ato, nacionalidade
BRASILEIRA, nascido em l8/OI/1992" SOLTEIRO, ZOOTECNISTA, CPF no 055.718.219-06,
CARTEIR,{ DE IDENTIDADE n" 628O120, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 165. APT IO2. NOVA PETRÓPOLIS, FRANCISCo
BELTRÃO, PR, CEP 85601823, BRASIL, representado por seu PROCURADOR, WAGNER
BROGIN, já qualificado neste ato, mediante a aquisição, com ônus, de 30 (trinta) quotas de capital,
no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando RS 30,00 (trinta reais) da segsinte fórma:

' WAGNER BROGIN cede e transfere, com ônus, 3o (trinta) quotas de capital" no valor de RS
l,O0 (um real) cada, totalizando R$ 30,00 (trinta reais) ao sócio ingressante \ilAGNER BROGIN
JUNIOR dando-lhe plena, geral e irrestrita quitação.

CLÁUSULA QUARTA - Em virtude da deliberação acima o capital social de R$ 3.000,00 (três mil
reais), dividido em 3.000 (três mil) quotas de RS I,o0 (um real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado, em moeda corrente nacional, fica assim distribuídos enfre os sócios:

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n" |0.4O6/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes:

CoNTRATO SOCTAL CONSOLTDADO ApóS A 4. ALTERAçÃO

ABW INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA

CNPJ: 07.608.245/0001-45 NIRE: 42203666377

WAGNER BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em l8/Ot/1964. CASADO em
coMUNHÃo UNIvERSAL DE BENS, ENcENHEino vlgcÂNrco, cpF no 4g7.ss6.319-68,
CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 3.113.655-5, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado

^ na SERVIDÃO HoNoRATo MANoEL ALEXAñDRE, le8, rrAcoRrjsr, eionlañépõus,
SC, CEP 88034387, BRASIL.

BRUNA BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascida em t3/O8/tgg}. SOLTEIRA,
DESIGNER, CPF n" 055.718.039-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 6.280.056, órgão
expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na SERVIDÃO HONORATO MANOEL
ALEXANDRE, 198, ITACORUBI, FLORIANóPOUS, SC, CEP 88034387, BRASIL,
representada neste ato por seu PROCURADOR, WAGNER BROGIN, já qualificado neste ato.

\VAGNER BROGIN JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em tB/Ot/tggz,
SOLTEIRO, ZOOTECNISTA, CPF no O5s.7t8.2lg-o6, CARTEÍRA DE IDENTIDADE no
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Junta Comercial do Estado de Santa Cat¿rina
Certifico o Registro em22/0512019
Arquivamento 201964'7 1443 Protocolo 1964i 1443 de l5/o5/2019 NLRE 422036663'77
Nome da empresa ABW INTERFACES E NEGOCIOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://rcginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela I 40 5 I 2062209828

22/O5/2019

P

ros QUOTAS CAPITAL R$ o/o

BROGIN 2.940 2.940,OO 98
BRUNA BROGTN 30 30,00 0l
WAGNER BROGIN JUNIOR 30 30,00 ot

TOTAL 3.000 3.000,00 100

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinacla em 22/o5/2019 por Blasco Borges Ba¡cellos - Secretario-geral;
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6280120, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA RIO GRANDE DO NORTE,
165, APT IO2. NOVA PETRÓPOLIS, FRANCISCO BELTRÃO, PR, CEP 85601823, BRASIL,
representado por seu PROCURADOR, WAGNER BROGIN, já qualificado neste ato.

ORGANIZAM E CONSTITUEM uma Sociedade Empresária Limitada, na forma da Lei L0.406/2002,
regendo-se pelas seguintes cláusulas :

DENOMINAÇÃO SOCTAL, SEDB, OBJETTVO E PRAZO.

cLÁusuLA PRIMEIRA - A Sociedade rem a denominação ABW INTERFACES E NEGÓCIOS
LTDA e utilizarâ como nome fantasia as seguintes expressões: WB INTERFACES,
FIELPERICIAS, CONSTRU, BR. CO-WEAR.
$ único - A Sociedade tem a forma de Sociedade Empresária Limitada, obedecendo às normas que
lhe são próprias e o disposto neste CONTRATO SOCIAL, regendo-se supletivamente pelas nonnas
da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade tem sua sede na Servidão Honoraro Manoel Alexandre,
n"198, Itacorubi, CEP: 88034-387 - Florianópolis/SC, podendo manter filiais, escritórios e
representações em qualquer localidade do País ou no exterior, por deliberação dos sócios, na forma
prevista pela Cláusula Décima Terceira, abaixo.

CLAUSLfLA TERCEIRA - A Sociedade rem como objeto:

. Consultoria, assessoria e treinamento empresarial, nas áreas de engenharia, educação,
recrx'sos humanos, comerciaf produtos, processos e adrninistrativa;

o Consultoria e serviços na área de engenharia mecânica, elétrica, industrial e de materiais;
o Avaliação, perícia e investigações técnicas nas áreas de engenharia;
o Avaliação de bens, orçamento e vistoria de empreendimentos;
¡ Instrutoria e serviços de design de moda, design gráfico, design de interiores, desenho

industrial e arquitetura;
r Serviços de computação gráfica e publicidade.
o Consultoria, assessoria, ensino, treinamento, pesquisa, desenvolvimento experimental,

serviços de agronomia e veterinâna, assistência técnica e extensão rural, na ârea de
zootecnia-

DO CAPTTAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 3.000
(três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, distribuídas entre os sócios da seguinte forma-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina zz/}s/2ote
Certifico o Registro em22l05/2019
Arquivamento 2019647 1443 pror,ocolo 19647 1443 de 15/o5/2019 NLF{E 42203666t77
Nome da empresa ABW INTERFACES E NEGOCIOS LTDA
Este documento pode ser verificado ern htç://reginjucesc.sc.gov.brlautenticacaoDocumentos/autcnticacao,aspx
Chancela 1 40 5 1 2062209828
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em22/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;
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CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indetenninado, e suas
atividades iniciaram em 18/08/2005.

'ù

P

ros QUOTAS CAPITAL R$ o/o

WAGNER 2.940 2.940,OO 98
BRLTNA BROGIN 30 30,0o ol
WA BROGIN JUN 30 30,00 0l

TOTAL 3.O00 3.000,o0 100
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$ Unico - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade.

CLÁUSLLA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO.

CLÁUSIJLA SÉTIMA - A representação e a administração da Sociedade poderão ser exercidas por
sócio quotista, ou não, nomeadas no contrato social ou em ato separado.
S l"- A administração e a representação da Sociedade são exercidas, pelo sócio WAGNER
BROGIN' respondendo pela administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial
da Sociedade.

$ 2"- Os poderes plevistos no caput desta Cláusula são os amplos e gerais para a representação e
administração da sociedade, bem como para o uso da denominação.
S 3"- O administrador poderá receber uma remuneração mensal a título de pró-labore, cujo valor
será fixado por deliberação dos sócios na forma prevista na Cláusula Décima ierceira, abaix-o.
S 4"- O administrador fica impedido de usar o nome da Sociedade em atos contrários e diferentes
aos objetivos sociais, e especialmente proibida de dar avais, endossos, fianças ou cauções a
terceiros.
S 5"- A Sociedade poderá nomear procurador para fins determinados, desde que seu nome seja
aprovado pela totalidade do capital social.
S 6"- O procurador nomeado poderá ser destituído da função, sem direito a qualquer indenização,
por deliberação de no mínimo dois terços do capital social.
S 7"- A aquisição e alienação de bens imóveis, pela sociedade, bem como a constituição de garantias
feais sobre os mesmos, a contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e a aìienação
de titulos de créditos da sociedade, dependerão do consentimento, somênte, do sócio administrador,
WAGNER BROGIN, sendo nulo de pleno direito quaisquer atos que venham a ser praticados em
desacordo com o presente contato.

PROIBIÇOES

CLÁUSULA OITAVA - Salvo quando expressamente autorizado na forma prevista na Cláusula
Décima Terceira, abaixo, são expressamente vedados, os atos de qualquer sócio, procurador ou
ftincionário que a envolverem em obrigações relativas a negócior orrìp"iuções estranhas ao objeto
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiì.os,
obrigando-se também os sócios, a título pessoal, ã nãoãutorgar fiaiças ou avais.

cEssÃo DE QUOTAS E ADMTSSÃO DE NOVOS SóCIOS

CLÁUSIILA NONA - Toda cessão ou transferência de quotas entre sócios ou terceiros estranhos à
Sociedade fica expressatnente condicionada à aprovaçao dos sócios representantes de no mínimo
três quartos do capital social. Ocorrendo a hipótese, terão preferência os sócios na proporção das
quotas possuídas e em igualdade de condições, para a aquisição das quotas do sbcio retirante,
cedente ou alienante.
$ Único - Se somente um sócio quiser dar continuidade à Sociedade, terá ainda o prazode lgO dias
para recompor a pluralidade social, sob pena de dissolução_

>=oà
U, lt
-'Clz."
o\
OoJ(,
ov,
6)=
-o)-l o.>oãr
r1lEZU'
-{ôml,i,
!oÕo:Ð=

ct
oo\
{q,
<o u,çt u,CD-(¡) =Jt)
(.o o,C')oCþrr{
=o>crG)\zo,msÐ"1

(D
@=Ðt+O¡c)l)
- 

l¡)z,o
o)
o'to
t¡,

o
il
o

rrx
o.
x
=(c
I

=c
!
T
c)
.E

ê
eÉo
Ð
o
N
I
c('o
G
(.)
áã
(t,
E
I

Iox
.C
(J(ì

-

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifrco o Registro em22/05/2019
Arquivamenlo 2o19647 t443 Protocolo 19647 1443 de l5/05/2019 NIRE 42203666377
Nome da empresa ABW INTERFACES E NEGOCTOS LTDA
Est€ documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.brlautenticacaoDocumentos/autenticacao,aspx
Chancela | 405 12062209828

22/05/2019
P

I
Esø cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2olg por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

4/6



EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSIJLA DÉCIMA - O exercicio social terá início no dia lo de janeiro e encenar-se-á em 3l
de dezernbro de cada ano civil.
$ l"- Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas de sua adminisffação,
conforme disposto nos arts. IO7l,lO72 e 1078 dalei L0.4O6/O2.
$ 2o- Por solicitação da maioria dos sócios, a prestação de contas da Sociedade poderá ser realizada
por períodos semestrais- Neste caso em até 90 dias após o fechamento do semestre.
$ 3"-Por acordo entre os sócios, e sempre respeitando a legislação do imposto de renda, podem ser
distribuídos resultados, em períodos inferiores ao exercício social. Podendo inclusive, serem
levantados balanços intermediários, e os rcsultados ser€m distribuídos a partir destes balanços.
S 4'- Os lucros apurados serão distribuídos proporcionalmente ao capital de cada sócio, salvo
deliberação em contrário, dispensada a constituição de reserva legal.
$ 5"- As perdas por ventura certificadas serão mantidas em conta própria para serem amortizadas em
exercícios futuros - suportadas pelos sócios na exata proporção de suas respectivas participações no
capital social.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio poderá ser excluído por jusra causa, assim
.^ determinada pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social.

DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios retirantes, excluídos, falidos e cônjuge supérsrite,
herdeiros ou legatários de sócio falecido, terão seus haveres apurados a partir dJ nómeação em
comum acordo, de uma câmara de arbitragem, mediação e conciliação, sendo que o valor mínimo
deve respeitar o balanço especialmente levantado para este fim, e liquidado em 36 (trinta e seis)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira ern 9O (noventa) dias da data da
resolução.

DELIBERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As deliberações dos sócios serão romadas em reunião. Será
realizada pelo menos uma reunião anual, atê l2o dias após o encerramento do exercício social.
$ Unico - As deliberações sociais serão tomadas por maioria dos votos dos presentes, salvo se:I - Relativas à designação dos administradores, quando feita em ato sepãrado; remuneração dos
administradores; destiftrição de administradores e pedido de recuperaçao judicial, que serão tomadas
pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social;
II - Relativas à modificação no contrato social; incorporação, fusão e dissolução da Sociedade ou

z-1 cessão do estado de liquidação, que serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, três
quartos do capital social.
III - Exceto nos casos de exclusão de sócio, fica a sociedade dispensada de submeter às respectivas
deliberações, ao registro público de empresas mercantis.

LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Em caso de liquidação da Sociedade será liquidante o sócio
escolhido por deliberação, conforme Cláusula Décima Terceira, acima. Nesta hipóiese, os haveres
da Sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescenie, se houver, será
rateado entre os quotistas na proporção do número de quotas que cada um possuir.

tJ87 n

\),Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o RegisFo em22l05l20l9
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DrsPosrÇoEs FrNArs

crÁusur¡, oÉcrnrA QUTNTA - o adminisfador declara sob as penas da lei, não estar
impedido de exercer a administração da Sociedade, 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 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, fe pública ou a propriedade. (art. I .0 I l, $ lo,
cc/2002).

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro
da Comarca da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja-

E por estarem justos e contratados entre si, lavrarn, datam e assinam o presente contrato.

Florianópolis, 06 de maio de 2Ol9

WAGNER BROGIN JUNIOR
P/P: IWAGNER BROGIN

BRUNA BROGIN
P/P: WAGNER BROGIN

WAGNER BROGIN
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Credenciamento a Abertura e Julgamento

Processo: 22612021 Modalldade: Prcgâo 14412021

0$ûr

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Razão Soclal:8681 - RC PEITER REPRESENTACAO COMERCTAL LTDA
Credenclado: Sim Porte da Empresa: ME (Micro Empresa)

CNPJ: 42. I 59.045/000 I -53

Endereço: RUA SANTO ONOFRE, 607
Bairro: CANGO

CEP:85604-040 Cidade: Francisco Beltrão UF: pR

E-mail:

Não há representante legal para este fornecedor nsste procssso

Assinatura:

PÁglna I dc 1

Prlo¡ldade: Não se enquadra

Telefone:

u

Razão SocIaI: 858,I - ABW INTERFACES E NEGÓcIoS LTDA
Credenclado: Sim Porte da Empresa: ME (Micro Empresa)

CNPJ: 07.608.245l0001-45

Endereço: SRV Honorato Manoel Alexandre, 1 98

Bairro: ltacorubi

CEP: E8034.387 CidAdE: FLORIANÓPOLIS UF: SC
E-mail:

Representada por: WAGNER BROGIN JUNIOR

CPF:055.718.219-06 RG:62E0120
Telefone: Email:

Prlorldade: Não se enquadra

Telefone:

GOVBR LC - Licitações e Contratos Emissáo: 1310112022 às 14:18 - Usuário: 53 - RICARDO
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4" ALTERAçÃO CONTRATUAL

WB INTERFACES E NEGÓCIOS ASSESSORIA

E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 07.608.245/000r-45 NIRE: 42203666377

WAGNER BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/0l/1964, CASADO em
COMUNHÂ.O UNIVERSAL DE BENS, ENGENHEIRO MECÂNICO, CPF no 487.956.319-68,
CARTEIRA DE IDENTIDADE no 3.1 13.655-5, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado
na SERVIDÃo noNoRATo MANOEL ALEXANDRq tqs, TTACORUBI, FLORTANÓPoLIS,
SC, CEP 88034387, BRASIL.

BRUNA BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/O8/1990, SOLTEIRA,
DESIGNER, CPF n" 055.718.039-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE no 6.280.056, órgão
expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na SERVIDÃO HONORATO MANOEL
ALEXANDRE, I98, ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88034387, BRASIL,
representada neste ato por seu PROCURADOR, WAGNER BROGIN, já qualifrcado neste ato.

Sócios da sociedade limitada de norne empresarial \MB INTERFACES E NEGÓCIOS

^ 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, registrada legalmente por contrato
social devidamente arquivado nesta Junta Comerrcial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE n"
42203666377, corn sede na Servidão Honorato Manoel Alexandre, 198, Itacorubi, Florianópolis,
SC, CEP 88.034-387, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurídicaAylF sob o n"
07.608.24510001-45, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual,
nos termos da Lei no lO.4O6/ 2OO2, mediante as condições estabelecidas nas clátrsulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade que gira sob o nome empresarial WB INTERFACES E
NEGÓCIOS ASSESSoRIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA girarâ,a parrir desra data,
sob o nome empresarial ABW INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA eutilizarâ como nome fantasia
as seguintes expressões: wB INTERFACES, FIELPERICIAS, CONSTRU, BR, CO-WEAR.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA , A sociedade passa a rer o seguinte objeto

. Consultoria, assessoria e treinamento empresarial" nas áreas de engenharia, educação,
recursos humanos, comercial, produtos, processos e administrativa;

o Consultoria e serviços na área de engenharia mecânica, elétrica, industrial e de materiais;
o Avaliação, perícia e investigações técnicas nas áreas de engenharia;
o Avaliação de bens, orçamento e vistoria de empreendimentos;
o Instrutoria e serwiços de design de moda, design gráfico, design de interiores, desenho

industrial e arquitetura;
. Serviços de computação gráfica e publicidade.
r Consultoria, assessoria, ensino, treinamento, pesquisa, desenvolvimento experimental,

serviços de agronomia e veterinâria, assistência técnica e extensão rural, na área de
zootecnia.
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QUADRO SOCTETARTO

CLÁUSULA TERCEIRA - \ryAGNER BROGIN JUNIOR admitido neste ato, nacionalidade
BRASILEIRA, nascido em 18/01/1992, SOLTEIRO, ZOOTECNISTA, CPF no 055.718.219-06,
CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 628O12O, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 165, APT TO2, NOVA PETRÓPOLIS, FRANCISCO
BELTRÃO, PR, CEP 85601823, BRASIL, representado por seu PROCURADOR, WAGNER
BROGIN, já qualificado neste ato, mediante a aquisição, com ônus, de 30 (trinta) quotas de capital,
no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando RS 30,00 (trinta reais) da seguinte forma:

' WAGNER BROGIN cede e transfere, com ônus, 30 (trinta) quotas de capital, no valor de R$
1,00 (um real) cada, totalizando RS 30,00 (trinta reais) ao sócio ingressante WAGNER BROGIN
JUNIOR dando-lhe plena, geral e irrestrita quitação.

CLÁUSULA QUARTA - Em virn¡de da deliberação acima o capital social de R$ 3.000,00 (três mil
reais), dividido em 3.000 (três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado, em moeda corrente nacional, fica assim distribuídos entre os sócios:

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n" LO.4O6/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes:

CoNTRATO SOCTAL CONSOLTDADO ApÓS A 4'ALTERAÇÃO

AB\v INTE,RFACES E NEGÓCIOS LTDA

CNPJ: O7.6Oa.245/0OOl-45 NIRE: 42203666377

WAGNER BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/0l/1964, CASADO em
coMUNHÃo UNTvERSAL DE BENS, ENGENHEIRo MEcÂNrco, cpF no 4s7.ss6.319-68,
CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 3.1 13.655-5, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado

,A na SERVIDÃO HONORATO MANOEL ALEXAÑDR-¡, Tgg, ITACORUBI, FLORIANÓPoLIS,
SC, CEP 88034387, BRASIL.

BRLIhIA BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascida em l3/O8/1990, SOLTEIRA,
DESIGNER, CPF n" 055-718-039-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 6.280.056, órgão
expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na SERVIDÃ.O HONORATO MANOEL
ALEXANDRE, I98, ITACORUBI, FLORIANÓPOTTS, SC, CEP 88034387, BRASIL,
representada neste ato por seu PROCURADOR, WAGNER BROGIN, já qualificado nesre ato.

\üAGNER BROGIN JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/Ol/tgg2,
SOLTEIRO, ZOOTECNISTA, CPF no 055.718.219-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE no
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SOCIOS QUOTAS CAPITAL R$ o/o

WAGNER BROGIN 2.940 2.940,OO 98
BRUNA BROGIN 30 30,00 0l
WAGNER BROGIN JUNIOR 30 30,00 ol

TOTAL 3.OOO 3.000,00 100
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6280120, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA RIO GRANDE DO NORTE,
165, APT IO2, NOVA PETRÓPOLIS, FRANCISCO BELTRÃO, PR, CEP 85601823, BRASIL,
repr€sentado por seu PROCURADOR, WAGNER BROGIN, já qualificado neste ato.

ORGANIZAM E CONSTITUEM uma Sociedade Empresária Limitada, na forma dzLei L0.406/2002,
regendo-se pelas seguintes cláusulas:

DENOMTNAÇÃO SOCTAL, SEDE, OBJETTVO E PRAZO.

CLÁUSULA PRfMEIRA - ,{ Sociedade tem a denominação ABW INTERFACES E NEGÓCIOS
LTDA e utilizara como nome fantasia as seguintes expressões: WB INTERFACES,
FIELPERICIAS, CONSTRU, BR, CO-WEAR.
$ único - A Sociedade tem a forma de Sociedade Empresária Limitada, obedecendo às normas que
lhe são próprias e o disposto neste CONTRATO SOCIAL, regendo-se supletivamente pelas normas
da Sociedade Anônima.

CLAUSULA SEGUNDA - A Sociedade tem sua sede na Servidão Honorato Manoel Alexandre,
nol98, Itacorubi, CEP: 88034-387 - Florianópolis/SC, podendo manter filiais, escritórios e
representações em qualquer localidade do País ou no exterior, por deliberação dos sócios, na forma
prevista pela Cláusula Décima Terceira, abaixo.

CLAUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem como objeto:

o Consultoria, assessoria e treinamento empresarial, nas áreas de engenharia, educação,
recursos humanos, comerciaf produtos, processos e administrativa;

o Consultoria e serviços na área de engenharia mecânica, elétrica, industrial e de materiais;
c Avaliação, perícia e investigações técnicas nas áreas de engenharia;
o Avaliação de bens, orçamento e vistoria de empreendimentos;
o Instrutoria e serviços de design de moda, design gráfrco, design de interiores, desenho

industrial e arquitetura;
¡ Serviços de computação gráfica e publicidade.
o Consultoria, assessoria, ensino, treinamento, pesquisa, desenvolvimento experimental,

seliços de agronomia e veterinãna, assistência técnica e extensão rural, na írea de
zootecnia.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado, e suas
atividades iniciaram em I 8/08/2005.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 3.000
(t'ês mil) quotas de RS l,o0 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, distribuídas entte os sócios da seguinte forma-
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QUOTAS CAPITAL RS o/o

WAGNER BROGIN 2.940 2.940,OO 98
BRLiNA BROGIN 30 30,00 ol

ER BROGIN 30 30,00 0l
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$ Único - As quotas são indivisíveis ern relação à Sociedade.

CLÁUSIJLA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

ADMINISTRAçÃO E REPRESENTAÇÃO.

CLÁUSULA SÉTIMA - A representação e a administração da Sociedade poderão ser exercidas por
sócio quotista, ou não, nomeadas no contrato social ou em ato separado.
S l'- A administração e a representação da Sociedade são exercidas, pelo sócio \ilAGNER
BROGIN' respondendo pela administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial
da Sociedade.

$ 2'- Os poderes previstos no caput desta Cláusula são os amplos e gerais para a represenração e
administração da Sociedade, bem como para o uso da denominação.
S 3"- O administrador poderá receber uma remllneração mensal a título de pró-labore, cujo valor
será fixado por deliberação dos sócios na forma prevista na Cláusula Décima Terceira, abaixo.
S 4"- O administrador fica impedido de usar o nome da Sociedade em atos contrários e diferentes
aos objetivos sociais, e especialmente proibida de dar avais, endossos, fianças ou cauções a
terceiros.
S 5"- A Sociedade poderá nomear procurador para fins determinados, desde que seu nome seja

/1 aprovado pela totalidade do capital social.
S 6"- O procurador nomeado poderá ser destituído da função, sem direito a qualquer indenização,
por deliberação de no mínimo dois terços do capital social.
S 7"- A aquisição e alienação de bens imóveis, pela sociedade, bem como a constituição de garantias
reais sobre os mesmos, a contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e a alienação
de títulos de créditos da sociedade, dependerão do consentimerlto, somente, do sócio administrador,
WAGNER BROGIN, sendo nulo de pleno direito quaisquer atos que venham a ser praticados em
desacordo com o presente contrato.

PROIBIÇÕES

CLÁUSULA OITAVA - Salvo quando expressamente autorizado na forma prevista na Cláusula
Décima Terceira, abaixo, são expressamente vedados, os atos de qualquer sócio, procurador ou
ftincionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou opeiuções estranhas ao objeto
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros,
obrigando-se também os sócios, a título pessoal, a não outorgar fianças ou avais.

cEssÃo DE QUOTAS E ADMTSSÃO DE NOVOS SóCIOS

z1 CLÁUSULA NONA - Toda cessão ou transferência de quotas entre sócios ou terceiros estranhos à
Sociedade fica expressamente condicionada à aprovação dos sócios representantes de no mínimo
três quartos do capital social. Ocorrendo a hipótese, terão preferência òs sócìos na proporção das
quotas possuídas e em igualdade de condições, para a aquisição das quotas do sóciò retiranre,
cedente ou alienante.
$ Único - Se somente um sócio quiser dar continuidade à Sociedade, terá ainda o prazo de 180 dias
para recompor a pluralidade social, sob pena de dissolução.
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CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social terá início no dia l" de janeiro e enceffar-se-á em 3l
de dezembro de cada ano civil.
$ 1"- Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas de sua administração,
conforme disposto nos afis. IO7l,1072 e 1078 dalei Io.406102.
$ 2"- Por solicitação da maioria dos sócios, a prestação de contas da Sociedade poderá ser realizada
por períodos semestrais. Neste caso em atê 9O dias após o fechamento do semestre.
$ 3"-Por acordo entre os sócios, e sempre respeitando a legislação do imposto de renda, podem ser
distribuídos resultados, em períodos inferiores ao exercício social. Podendo inclusive, serem
levantados balanços intermediários, e os resultados serem distribuídos a partir destes balanços-
S 4"- Os lucros apurados serão distribuídos proporcionalmente ao capital de cada sócio, salvo
deliberação em contrário, dispensada a constituição de reserva legal.
$ 5"- As perdas porventura certificadas serão rnantidas em conta própriapara set€m amortizadas em
exercícios futuros - suportadas pelos sócios na exata proporção de suas respectivas participações no
capital social.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio poderá ser excluído por justa causa, assim

^ 
detenninada pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social.

DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios retirantes, excluídos, falidos e cônjuge supérstire,
herdeiros ou legatários de sócio falecido, terão seus haveres apurados a partir da nomeação em
comum acordo, de uma cãmara de arbitragem, mediação e conciliação, sendo que o valormÍnimo
deve respeitar o balanço especialmente levantado para este fim, e liquidado em 36 (trinta e seis)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 90 (noventa) dias da data da
resolução.

DE,LIBERAÇÕNS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As deliberações dos sócios serão romadas em reunião. Será
realizadapelo menos uma reunião anual, atê, l2O dias após o enceramento do exercício social.
$ Unico - As deliberações sociais serão tomadas por maioria dos votos dos presentes, salvo se:
I - Relativas à designação dos administradores, quando feita em ato sepãrado; remuneração dos
administradores; destituição de administradores e pedido de recuperaçao judicial, que serão tomadas
pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social;
II - Relativas à modificação no contrato social; incorporação, fusão e dissolução da Sociedade ou

,a, cessão do estado de liquidação, que serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, três
quartos do capital social.
III - Exceto nos casos de exclusão de sócio, fica a sociedade dispensada de submeter às respectivas
deliberações, ao registro público de empresas mercantis.

LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Em caso de liquidação da Sociedade será liquidante o sócio
escolhido por deliberação, conforme Cláusula Décima Terceira, acima. Nesta hipóiese, os haveres
da Sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescenì", se hogver, será
rateado entre os quotistas na proporção do número de quotas que cada um posstrir.
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Cf-ÁUSfn¿. oÉCfivfA QUINTA - O administrador declara sob as penas da lei, não estar
impedido de exercer a administração da Sociedade, 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 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, fe pirblica ou a propr-iedade. (art. 1.0 11, $ 1",
cc/2oo2).

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro
da Comarca da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados enfre si, lavram, datam e assinam o presente contrato.

Florianópolis, 06 de maio de 2Ol9

WAGNER BROGIN JUNIOR
P/P: \MAGNER BROGIN

BRUNA BROGIN
P/P: WAGNER BROGIN

WAGNER BROGIN
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cADAsrRo NActoNAL DA pESsoA ¡uníolcn

NUMERO DE INSCRIçAO
07.608.2451000145
MATRIZ

colrpRovANTE DE truscnrçÃo e oe srulçÃo
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

09/09/2005

NOME

ABWINTERFACES E NEGOCIOS LTDA

oo FANTASIA)

WB INTERFACES, FIELPERICIAS, CONSTRU, BR" CO.WEAR
PORTE

ME

70.2044,0 - Atividades de consultoria em gestllo empresarial, exceto consultoria técnica especlfica
DA ATIVIOADE

68.21-8-0'l - Corretagem na compn e venda e avaliação de imóveis
71.12-04,0 - Serviços de engenharia
71.19-743 - Serv¡çoa de desenho técnico relac¡onados à arquitetura e engenhar¡a
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento erperimental em ciências físicas e naturais
73.19-0-99 - Outras at¡v¡dades de publicidade nåo especificadas anter¡omente

10-242 - Design de interiores
,4-10-243 - tÞsign de produto
74.10-2-gS - atividades de design näo especificadas anter¡ormente
74.90'143 - Servlços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
74'90'l-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas nåo especificadas anteriormente
75.00-l -00 - Atividades veterinárias
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras ativldades de enslno não especiflcadas anteriormente

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

SRV HONORATO MANOEL ALEXANDRE
NUMERO

198
COMPLEMENTO

CEP

88.034-387 ITACORUBI
MUNICiPIO

FLORIANOPOLIS

TELEFONE

(481 3225-1276/ (¡18) 9111-7507

Página: l/1

ENTE (EFR)

Aprovado pela lnstruçäo Normativa RFB no 1.863, de 2T de dezembro de 201g.

Emitido no dia 1711U2021às l3:33:25 (data e hora de Brasília).

Assinado de forma digital por WAGNER
WAG N E R B ROG I N :4879563 1 968 BRoGTN:¿rB7es63r e68

Dados: 2022.01.O7 1 1 :'l 4:20 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
Secretaria Municipal da F azenda

Gertidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Municipio

ltJz t

ÇMC

4331010
ÇNPJ

07.608.245t000145
Noru

ABW INTERFACES E NEGOCIOS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s)

acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a
tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta

certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de

Florianópolis.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na lnternet, no endereço

ñ://portal.pmf.sc.gov.brientidadeslfazenda>, Serviços - Serviços on-tine - link Verificação de Documentos Eletrônicos,
passando o número do documento 4193464 e o código EA4CBDB9

Certidão Número 57638C1

Emitida 231 1 1 12021 22:41 :57

Válida atê2210112022conlormeoArt. lg4LeiComplementarTde lSdefevereirode 1997.

Florianópolis (SC) 23 de novembro de 2021
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digitêl: EA4C8D89E086EBA93082BE9BO1 OgDCB626A0ESZF

Da¡A: 2311112021 22:41:57 - P¡otoælo: 19650825 - Documento: 4193464

Documento autenticâdo digitalmente

r
v,

ATENçÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento X/-
Avenida Mauro-Ramos12!, Çentro -_Florianópotis - SC 0"*4g 3251 6400 - CEp 88020-302.
http://portal.pmf.sc.gov.br/eíìt¡dades/fazendá, T¡ñk Serv-içós - SeÑic'oé'o'n:finéïõifi-cãõaïãb oocumentos Etetrônicos

(c)PItF Sl{F - Iøpreøso : 04/07/2022 I6:tB:48



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉBffOS ESTADUAIS

Nome (razãosocial): ABW INTERFACES E NEGOCIOS ITDA
cNPr/cPF: Ot.6OS.24SlO00t-4S
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo sol¡c¡tente, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo sol¡c¡tente devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendênc¡as em nome do contr¡bu¡nte acima identiftcado, retativas aos tributos,
dívida ativa e demaís débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

1ü3 (

\),.

ô Dispositivo Legal:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lei ne 3938/66, Art. 158,
modificado pelo art¡go 18 da Lei n
15.S!OLL.I:

A autent¡c¡dade desta certidão
http : //wnnrtr.sef .sc. gov,b r

l¡í ne 3938/6O Art. 154
2tot40t67852369
2!1'l,l202L22t4O:36

zzlýtl2022

deverá ser confirmada na páglna da Secretaria de Estado da Fazenda na lnternet, no endereço:

Este documento foi asslnado dig¡talmentê
lmpresso em: O4/O7/2O22 16:20:58

rlx
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ITIIN|STÉRþ DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERT|DÃO NEGATIVA DE DÉBlrOS RELATIvoS Aos TRIBUToS FEDERAIs E À DíuDA
ATIVA DA UNñO

Nome: ABW INTERFAGES E NEGOC|OS LTDA
CNPJ : 07 .608.?{¡510001 45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
näo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peta Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniäo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgåos e fundos públicos da administraçäo direta a ete vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange_inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçäo desta certidåo está condicionada à verificaçåo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb. gov. bp ou <http://www. pgfn. gov. be.

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.7s1 , de 2t10t2014.
Emitida às 16:23:34 do dia 0410112022 <hora e data de Brasilia>.
Válida atêO310712022.
Código de controle da certidåo: DADB.8ElE.E92S.B6D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Cr^Ix/[
cnlxe ecoruC;MtcA FEoERAL

Certificado de Regularidade do FGTS
. CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07.608.245100O1-45
ABW INTERFACES E NEGOCIOS LTDA
sRV HONORATO MANOEL ALEXANDRE 198 / TTACORUBT / FLORTANOPOLIS / SC / 88034-
387

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-
se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de servico - FGTS.

O presente Ceftificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o
FGTS.

Validade: 3 t / LZ|2OZI a 29 / O L / 2O2Z

Certificação Número: àOZLI-Z3LOO4ALO9O7 Zt47 s

Informação obtida em 04/0L/2022 L6:25:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação
de autenticidade no site da Caíxa: www.caixa.gov.br
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EERTTDã,O NEGATIVÀ DE OÉgrrOS TRABALHTST.âS

NOMC: ABÿ{ INÎERFACES E NEGOCIOS LTDA (T"IATRTZ E FILIAIS)
CNP,J z 0'7 . 6O8 .245 / OOO:-- 45
Certidão n" : i_783 Bg/2022
Expedição: Oq/OL/2022, às t6:27 :42
Validadez 02/07/2022 - 1gO (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

CCrIifiCA-SC qUE ABW INTERFACES E NEGOCIOS TTDå, (UAtNrZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNP'] sob o n" 07.608.2|s/ooot-4s, Não coNsr.â, do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
certidão emitida com base no art. 642-A d,a consolidação das Leis do
Trabalho' acrescentado pela Lei no ],2.440, de 7 de julho de 201_r, ena Resolução Administrativa no l47o/2oJ-1 do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2Ol-I.
os dados constantes desta Certid.ão são de responsabilid.ade dosTribunais do Trabalho e estão atuarízados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedj-ção.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condicj-ona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal superior do Trabal-ho naInternet (http / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORI{AçÃ.O IMPORT.AIflTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e juríd.icas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabal-histas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos det.erminados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mj-nistério público doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DE SANTA CATARTNA

Comarca de Capital

CERTIDÃO
FALÊNCN, CONCORDATA E RECUPERAçÃO JUDICIAL

ceanoÃo No:90s2716 FOLHA: l/1

À vista dos reoistros cíveis constantes nos sistemas de informática do poder Judiciário do Estado de SantaCatarina da Comarcaîe Cap¡tai com Ji,#ñçä" anterior à data dé tÿizzOzl,verificou_se NADA CONSTAR emnome de:

ABW INTERFACES E NEGOCIOS LTDA, portador do CNPJ: 07.608.2451000145. *ar**nt*x*r***È**rffi***

OBSERVAÇÕES:

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

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

c) a autenticidadedeste documento poderá serconfirmada no endereçoeletrônico http://www.tjsc.jus.brþortal, opçäoCertidões/Conferência de Certidãoi

d) para a Comarca da capital, a pelguisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte dallha, Fórum Bancário e Distritaláo Cbntinente; '

e) certidão é expedida em consonância com a Lei no 1 1.1O1t2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 12g -Recuperação Extrajudiciat e 20331 - Homotogação ¿" È"crp-erãêïËxìrEuoiciat.

ATENçÃo: A presente certidão é válida desde queapresentada juntamenle com a respectiva certidão de registroscadastrados no sistema eproc, disponívelatravés oo enoerecoilttpÀllòãrteproclg.tjsi¡us.ri --

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pera intemet e sua varidade é de 60 dias.

Capital, sexta-feira, 17 de dezembro de2O21

001 1753038
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ANEXO IX

DECLARAçÃO DE RESPONSABTUDADE TÉCN|CA

EDITAL DE PREGÃO N9 L4412027

PROCESSO ADMIN ISTRATIVO N9 226 / 2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

T|PO: MENOR PREçO UN|TÁR|O POR ]TEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e treinamento de
técnicos e produtores de peixes de água doce do município, atendendo as
necessidades do Departamento de Agricultura e Abastecimento.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente declaramos que
o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico
de profissionais.

Francisco Beltrão - PR, 06 de janeiro de 2O22

Responsável Técnico pela empresa

WAGNER
BROGIN:48795631 968

Assinado de forma digital por
WAGN ER BROGI N :48795 63'1 968
Dados: 2022.01.06 1 4:O9:15 -03'00' v

àr
ABW INTERFACES E NEGOCIOS Assinado de forma disital por ABW INTERFACEs

LIDA:o 760824.s000 14s å}o'"',?flïåi:'å'i;,1?:íii'13ål'

Ne Nome Especialidade Assinatura

01 Wagner Brogin Junior Zootecnista
WAGNER BROGIN 

Assinado de forma disital
por WAGNER BROGIN

JUNIOR:0557'a 82 JUNIoR:05571 821 e06

1906 Dados:2022.01.10
16:28:24 -03'00'
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4" ALTERAçÃO CONTRATUAL

\vB INTERFACES E NEGÓCIOS ASSESSORIA

E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 07.608.245/0001-45 NIRE: 42203666377

WAGNER BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/0l/1964, CASADO em
COMLTNHÃO U¡UVSRSAL DE BENS, ENGENHEIRO MECÂNICo, cPF no 487.956.319-68,
CARTEIRA DE IDENTIDADE no 3.113.655-5, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliado
na SERVIDÃO TTONORATO MANOEL ALEXAÑDRE-, I98, ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS.
SC, CEP 88034387, BRASIL.

BRLINA BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/08/1990, SOLTEIRA,
DESIGNER, CPF no 055.718.039-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 6.280.056, órgão
expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na SERVIDÃO HONORATO MANOEL
ALEXANDRE, I98, ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS, SC, CEP 88034387, BRASIL,
representada neste ato por seu PROCURADOR, WAGNER BROGIN, já qualificado neste ato.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial WB INTERFACES E NEGÓCIOS

^ 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, registrada legalmente por contrato
social devidamente arquivado nesta Junø Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE n"
42203666377, com sede na Servidão Honorato Manoel Alexandre, 198, Itacorubi, Florianópolis,
SC, CEP 88.034-387, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurídicaAvfF sob o n"
07.608.245/000l-45, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contrarual,
nos termos da Lei n" lO.4O6/ 2OO2, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade que gira sob o nome empresarial WB INTERFACES E
NEGÓcIos ASSESSORIA E CONSULTORIA EMIRESARIAL LîDA girará, a parrir desra data,
sob o nome empresarial ABW INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA eutilizaút como nome fantasia
as seguintes expfessões: wB INTERFACES, FIELPERICIAS, CONSTRU, BR, co-wEAR_

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

¡ Consultoria, assessoria e treinamento empresarial, nas áreas de engenharia, educação,
recursos humanos, comercial, produtos, processos e administrativa;

. Consultoria e serviços na ârea de engenharia mecânica, elétrica, industrial e de materiais;
o Avaliação, perícia e investigações técnicas nas áreas de engenharia;
o Avaliação de bens, orçamento e vistoria de empreendimentos;
o Instrutoria e serviços de design de moda, design gráfico, design de interiores, desenho

industrial e arquitetura;
o Serviços de computação gráffrca e publicidade.
o Consultoria, assessoria, ensino, treinamento, pesquisa, desenvolvimento experimental,

serviços de agronomia e veterinária, assistência técnica e extensão rural, na área de
zootecnta.

l/6
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em2A05/2019
Arquivamento 20196471443 Protocolo 196471443 de l5/OS/2Oll9NLP.E422}3(r663j7
Nome da empresa ABW INTERFACES E NECOCIOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://reginjuccsc.sc.gov,brlautenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela I 405 I 2062209828

22/05t20t9

ilfl
Esta cópia foi autenticada digitalmente e a.ssinada em 22/05/2Olg por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;
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QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA . WAGNER BROGIN JUNIOR AdMitidO NESTC AtO? NACiONAIidAdC
BRASILEIRA, nascido em 18/01/1992, SOLTEIRO, ZOOTECNISTA, CpF no 055.7lg.219-06,
CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 628o12o, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado naRUA RIo GRANDE Do NORTE, 165, APT {oz, NovA pgÍRópous, FRANCISCO
BELTRÃO, PR, CEP 85601823, BRASIL, represenøáo por seu pRocuRADoR, WAGNERBRoGTN' já qualificado neste ato, mediante a aquisição, com ônus, de 30 (trinta) quotas de capital,no valor de R$ l,0o (um real) cada, totalizando R$ 30,00 (trinta reaís) da seguinte forma:

' WAGNER BROGIN cede e transfere, com ônus, 30 (trinta) quotas de capital, no valor de R$1,00 (um real) cada' totalizando R$ 30,00 (trinta reais) aò sócio ingressante wecNnn BROGINJUNIOR dando-lhe plena, geral e irrestrita quitação.

cr,Áusul-A QUARTA - Em virnrde da deliberação acima o capital social de R$ 3.000,00 (três rnilreais)' dividido em 3-000 (três mil) quotas de R$ 1,oo 1.,rrr realj cada uma, toralmenre subscriro eintegralizado' em moeda corrente nacional, fica assim distribuídos entre os sócios:
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Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n" lo.4o6/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO APÓS A 4" ALTERAÇÃO

AB\ry INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA

CNPJ: O7.6O9.245/0001-4s NIRE: 42203666377

WAGNER BROGTN nacionalidade BRASILEIRA, nascido em tg/ot/tg64, CASADO emcoMtINHÃo UNIvERSAL DE BENS, ENGENHEino uÈðañicò",'cpr no 487.e56.31e-68,CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 3.113.655-5, órgão expedidor SSP - PR, residente e domiciliadona SERVIDÃo noNoRATo MANoEL ALEXAñDRE, rss, ITACoRUBI, FLoRIANópoLrs,
SC, CEP 88034387, BRASIL.

BRUNA BROGIN nacionalidade BRASILEIRA, nascida em t3/oB/tggq SOLTEIRA,DESIGNER' CPF n" 055-718.039-24, CARTEIRA DE IDENTIDADE n. 6.280.056, órgãoexpedidor sSP - sC, residente e domiciliada na SERVTDÃõ- HoNon¡.ro MANOELALEXANDRE' t98, ITACORUBI, FLoRTANóports, sc, cEp 88034387, BRASTL,representada neste ato por seu PROCURADOR, TWAGNER BRoGÑ, já qualificado neste aro.

WAGNER BROGIN JIINIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em t}/ot/tggz,SOLTEIRO' ZOOTECNISTA, CPF n" 055.718.219-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE no

2/6

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina zzlts/zots
Certifico o Regis¡¡o em22/0512019
Arquivamento 2019647144i prorocolo 196471443 de r5/05/2or9NIRB42203666377
Nome da empresa ABW TNTERF'ACES E NEGOCIOS LTDA
Estc documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.brlautenticacaoDocumentos/autenticacao,aspx
Chancela I 40512062209828
Esø cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - secretario-geral;

rl
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IOS QUOTAS CAPITAL RS o/o
WA BROGIN 2.940 2.940,OO 98
BRUNA BROGIN 30 30,00 0l
WAGNER BROGIN JLTNIOR 30 30,00 0l

TOTAL 3.OOO 3.OO0,OO roo
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6280120, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na RUA RIO GRANDE DO NORTE,
165, APT 102, NOVA PETRÓPOLIS, FRANCISCO BELTRÃO, PR, CEP 85601823, BRASIL,
representado por seu PROCURADOR, WAGNER BROGIN, já qualificado neste ato.

ORGANIZAM E CONSTITUEM uma Sociedade Empresária Limitada, na forma da Lei L0.406/2002,
regendo-se pelas seguintes cláusulas:

DENOMTNAÇÃO SOCTAL, SEDE, OBJETTVO E PRAZO.

cLÁusuLA PRIMEIRA - A Sociedade rem a denominação ABW INTERFACES E NEGÓCIOS
LTDA e utilizarâ como nome fantasia as seguintes expressões: WB INTERFACES,
FIELPERICIAS. CONSTRU, BR, CO-WEAR.
$ único - A Sociedade tem a forma de Sociedade Empresária Limitada, obedecendo às normas que
lhe são próprias e o disposto neste CONTRATO SOCIAL, regendo-se supletivamente pelas normas
da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade tem sua sede na Servidão Honorato Manoel Alexandre,
n"198, Itacorubi, CEP: 88034-387 - Florianópolis/SC, podendo manrer filiais, escritórios e
representações em qualquer localidade do País ou no exterior, por deliberação dos sócios, na forma
prevista pela Cláusula Décirna Terceira, abaixo-

CLAUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem como objeto

o Consultoria, assessoria e treinamento empresarial, nas áreas de engenharia, educação,
recrx'sos humanos, comercial, produtos, processos e administrativa,

o Consultoria e serviços na área de engenharia mecânica, elétrica, industrial e de materiais;
o Avaliação, perícia e investigações técnicas nas áreas de engenharia;
¡ Avaliação de bens, orçamento e vistoria de empreendimentos;
o Instrutoria e serviços de design de moda, design gráfico, design de interiores, desenho

industrial e arquitetura;
o Serviços de computação gráfica e publicidade.
o Consultoria, assessoria, ensino, treinamento, pesquisa, desenvolvimento experimental,

serviços de agronomia e veterinárja, assistência técnica e extensão ruml, ña área de
zootecnia.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos em 3.000
(tês mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, distribuídas entre os sócios da seguinte fonna.
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CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado, e suas
atividades iniciaram em l8/08/2005.

\t,
Junta Comercial do Estado de Santa Cata¡ina
Cenilrco o Registro em22/0512019
Arquivamento 2019647 1443 protocolo t9647 1443 de l5/05/2019 NIRE 42203666377
Nome da empresa ÂBW IN'IERFACES E NEGOCIOS LTDA
Estc documento pode ser verificado em http://reginjucesc.sc.gov.br/ar¡tenticacaof)ocumentos/autenticacao.aspx
Chancela I 405 I 2062209828

22/05/2019 r?

ros QUOTAS CAPITAL R$ o/o

WAGNER 2.940 2.940,OO 98
BRTINA BROGIN 30 30,00 0l
WA BROGIN JTINIOR 30 30,00 ol

TOTAL 3.OOO 3.000,00 100

Estâ cópiâ foi autentícada digiølmente e assinada em22/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;
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$ Único - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidadarnente pela integralização do capital.

ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO.

CLÁUSULA SÉTIMA - A representação e a administração da Sociedade poderão ser exercidas por
sócio quotista, ou não, nomeadas no contrato social ou em ato separado.
S 1"- A administração e a representação da Sociedade são exercidas, pelo sócio WAGNER
BROGIN' respondendo pela administração e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial
da Sociedade.

$ 2'- Os poderes previstos no caput desta Cláusula são os amplos e gerais p^ra a representação e
administração da Sociedade, bem como para o uso da denominação.
$ 3'- O administrador poderá receber uma remuneração mensal a título de pró-labore, cujo valor
será fixado por deliberação dos sócios na forma prevista na Cláustrla Décima Terceira, abaixo.
S 4"- O administrador fica impedido de usar o nome da Sociedade em atos contrários e diferentes
aos objetivos sociais, e especialmente proibida de dar avais, endossos, fianças ou cauções a
terceiros.
S 5"- A Sociedade poderá nomear procurador para fins determinados, desde que seu nome seja
aprovado pela totalidade do capiøl social.' 
S 6"- O procurador nomeado poderá ser destituído da função, sem direito a qualquer indenização,
por deliberação de no mínimo dois terços do capital social.
S 7"- ,{ aquisição e alienação de bens imóveis, pela sociedade, bem como a constituição de garantias
reais sobre os mesmos, a contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e a alienação
de títulos de créditos da sociedade, dependerão do consentimento, somente, do sócio adminisrrador,
WAGNER BROGIN, sendo nulo de pleno direito quaisquer atos que venham a ser praticados em
desacordo com o presente contrato.

PROIBIÇÕES

CLÁUSULA OITAVA - Salvo quando expressamente autorizado na forma prevista na Cláusula
Décima Terceira, abaixo, são expressamente vedados, os atos de qualquer sócio, procurador ou
ñlncionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou opeioções estranhas ao objeto
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiios,
obrigando-se também os sócios, a título pessoal, a não outorgar fianças ot¡ avais.

CESSÃO DE QUOTAS E ADMTSSÃO DE NOVOS SóCIOS

,.1 CLAUSULA NONA - Toda cessão ou transferência de quotas entre sócios ou terceiros estranhos à
Sociedade fica expressamente condicionada à aprovação dos sócios representantes de no mínimo
três quarfos do capital social- Ocomendo a hipótese, terão preferência os sócios na proporção das
quotas possuídas e em igualdade de condições, para a aquisição das quotas do sóciõ retirante,
cedente otr alienante.
$ Unico - Se somente um sócio quiser dar continuidade à Sociedade, terá ainda o prazo de 180 dias
para recompor a pluralidade social, sob pena de dissolução.
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em22105l20l9
Arquivamento 2019647 1443 prorocolo 19647 t443 de I 5/o5/2ot9 NIRE 42203666377
Nome da empresa ABW INTERFACES E NECOCIOS LTDA

22/O5/2019

tEste documento pode ser verificado ern http://reginjucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.a.spx
Chancela I 40512062209828
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22t05/2o19 por Ellasco Borges Barcellos - Secretario-geral;
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Cf,ÁUSUf,e oÉCfWfA - O exercício social terá início no dia lode janeiro e encerar-se-á em 3l
de dezernbro de cada ano civil.
$ 1"- Ao térnino de cada exercício social, o administrador prestará contas de sua administração,
conforme disposto nos arrs. lo7l,lo72 e l07g dalei 10.4o6/02.
$ 2"- Por solicitação da maioria dos sócios, a prestação de contas da Sociedade poderá ser realizada
por periodos semestrais. Neste caso em até 9O dias após o fechamento do semestre.
$ 3"-Por acordo entre os sócios, e sempre respeitando a legislação do imposto de renda, podem ser
distribuídos resultados, em períodos inferiores ao exercício social. Podendo inclusive, serem
levantados balanços intermediários, e os resultados serem distribuídos a partir destes balanços.
S 4"- Os lucros aptrrados serão distribuídos proporcionalmente ao capital de cada sócio, salvo
deliberação em contrário, dispensada a constituição de reserva legal.
$ 5"- As perdas por ventura certificadas serão mantidas em conta própria para serem amortizadas em
exercícios futuros - suportadas pelos sócios na exata proporção de suas respectivas participações no
capital social.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCrMA PRTMEIRA - o sócio poderá ser excluído por jusra causa, assim

-, 
determinada pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do cápitai social.

DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios retirantes, excluídos, falidos e cônjuge supérsrite,
herdeiros ou legatários de sócio falecido, terão seus haveres apurados a partir Aa nómeução em
comum acordo, de uma câmara de arbitragem, mediação e conciliação, sendo que o valor mínimo
deve respeitar o balanço especialmente levantado para este fim, e liquidado em 36 (trinta e seis)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira ern 90 (noventa) dias da data da
resolução.

DELIBERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As deliberações dos sócios serão tomadas ern reunião. Será
rea,lizada pelo menos uma reunião anual, atê l2O dias após o encenamento do exercício social.
$ Unico - As deliberações sociais serão tomadas por maioria dos votos dos presentes, salvo se:I - Relativas à designação dos administradores, quando feita em ato sepãrado; remuneração dos
administradores; destituição de administradores e pedido de recuperaçao judicial, que serão tãmadas
pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social;
II - Relativas à modificação no contrato social; incorporação, fusão e dissolução da Sociedade ou

quartos do capital social.
III - Exceto nos casos de exclusão de sócio, fica a sociedade dispensada de submeter às respectivas
deliberações, ao registro público de empresas mercantis.

LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIM,{ QUARTA - Em caso de liquidação da Sociedade será tiquidante o sócio
escolhido por deliberação, conforme Cláusula Décirna Terceira, acima. Nesta hipóiese, os haveres
da Sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescenìe, se houver, será
rateado entre os quotistas na proporção do número de quotas que cada um possuir.
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Chancela t 405 12062209828
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Est¿ cópia loi autenticada digitalmenrc e assinada em 22/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;
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DrsPosrÇÕns rrNnrs

Cr,ÁuSUr,e pÉCrvrA QUINTA - O administrador declara sob as penas da lei, não estar
impedido de exercer a administração da Sociedade, 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 públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
pectrlato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência contra as relações de consumo, fe pública ou a propriedade. (art. l.0l l, $ 1",
cc/2oo2).

FORO

cLÁusuLA DÉCIMA SEXTA - Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o Forc
da Comarca da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados entre si, lavram, datam e assinam o presente contrato

Florianópolis, 06 de maio de 2Ol9

WAGNER BROGIN JUNIOR
PÆ: WAGNER BROGTN

BRUNA BROGTN
P/P: WAGNER BROGIN

WAGNER BROGIN

6/6

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina zzlosl2ots
Certifico o Registro enr 2210512019
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Nome da empresa ABW INTERF'ACES E NEGOCIOS LTDA
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TERMO DE AUTENTICACAO

ilTA.TRIZ

NIRE
CNPJ 07.608.2451000 1 45
CERTIFICO O REGISTRO EM 2ZO5I20I9
SOB N:2O196471443

REPRESENTANTES QI.IE ASSINARÄIII DIGITALIIENTE

NOME DA EMPRESA E NEGOCIOS L
PROTOCOLO -16tO6n¿O19
ATO oaiz -
EVENTO DE NOÍTIE

4879563t968 - WAGNER

^

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em22l05l20l9
Arquivamento 2019647 1443 Proúocolo 19647 1443 de l5/0s/2o19 NIRE 42203666377
Nome da empresaABW INTERFACES E NEGOCIOS LTDA
Este documento pode ser vcrificado ern hnp://reginjucesc.sc.gov.brlautenticacaoDocumentos/åutenticacao.aspx
Chancela I 40 5 I 20 62209828

22/05/2019
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t
Esø cópia foi autenticada digialmenæ e assinada em22/05/2019 por Blasco Borges Ba¡cellos - Secretario-geral;
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SERVIçO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRG.REITORIA DE GRADUAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃ,O

Rodovia SC 484, km 02, Fronteira Sul, Chapecó-SC, CEP 8981 5-899,49 2049-3700
progad@uffs.edu.br, propepg@uffs.edu.br, www.uflì.edubr

ATESTADO DE CCRs MINISTRADOS

Atestamos que o(a) prof.(a) WAGNER BROGIN JUNIOR, CPF no 055.718.219-06,

SIAPE n" 3 1 17813, ministrou o(s) componente(s) curricular(es) abaixo relacionado(s):

FFU

Código Componente curricular Turma/Descrição
Carga

horária
Ano/

Semestre

GCA226 Bovinocultura de leite

Curso
2503 - AGRONOMIA

23121 - Agronomia - 7o Fase -
Integral -2019/1

l5 2019/t

Alunos

33

GCB03l Microbiologia básica

Curso
2310 - ENGENHARIA DE ALIMENTOS
2503 - AGRONOMIA

23176 - Agronomia (Turma C) - 3"
Fase-Integral-20l9ll

30 2019/t

Alunos

5

9

GCB03 I Microbiotogia básica

Curso
23IO - ENGENHARIA DE ALIMENTOS
2503 - AGRONOMIA
2510 - ENGENHARIA DE AQUICULTTTRA

23175 - Agronomia (Turma B) - 3'
Fase-Integral-2019/l

30 2019il'

nosAlu
4

6

I

GCB031 Microbiologiabásica

Curso

2503 - AGRONOMIA

23174 - Agronomia (TurmaA) - 3'
Fase-Integral-2019/l

30 2019/t

Alunos

l3

GCBO31 .Microbioloþbásica

Curso

25 10 - ENGENITARTA ÐE AQUTCULTURA

25215 - Engenharia de Aquicultura
(Tumra B) - 4" Fase - Integral -
201912

4s 2AL9D

Alunos
I

GCB03l Microbiologiabásica

Curso
23IO - ENGENHARIA DE ALIMENTOS
2503 . AGRONOMIA

25131 - Agronomia (Turma A) - 4'
Fase-Integral-2019/2

60 201912

Alunos

2

l4

Documento gerado elefronicamente em: 13 de Dezembro de 2019. Válido até: 09 de Junho de
Autenticação: E5COE630 - Validação em: autenticacao.uffs.edu.br
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Turma/Descrição

Ano/
Semestre

Carga
Códþo Conponente curricular horária

ccB031ffi

Curso

25214 - Engenhariade Aquicultura 45
(T[ma A) - 4" Fase - InÞgral -
mtgn

25235 - Engeîharia. de Aquiculhua
- SlFase - Int€Sat - 20L9n

GCA031

ffi
.A,Iunos

18

60 ffiË#
AIunos

10

Curso

'

^

^

(*) Componente curricular etn cuñ¡o

Laraqjeiras do Sul-PR, 13 de dezembro de 2019.

Documeirto gerado eletnonic¿mente e,m: 13 de Dezembro de 2019. Vátido até: 09 de Junho de 2020.
Autenticação: E5COE630 - Validação em: autenticacao.ulfs.edu.br
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República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

A Reltora da Unlvercldade Federal de Santa catarina, no uso de suas atrlbulções e tendo em vista a conclusão do

curo de Graduação cm EOgteCOia n" data de I deJunho de 2o7s, confere o tlruto de EæteCOiSh .

Ílagoer ErcginJcloior
de naclonalldade b¡asllelra, natural do Estado de Santa Catarlna, caÉelra de ldentldade com registro geral
número 6.280.120/56, nascldo a 78 de Janelrc de 1992, outorgando-lhe o presents Dlploma a fim de quo po$a gozar
dG todos o¡ dlreltos e prerrogatlvas legals.

Florlanópolls, 29 de outubro ds 2O15.

,Qtsfur*ffi.
Coordenador do curso

r 't^içr#t*$ogLt*.M
Pacheco

Reltora em exercíclo
TItula

10102s73
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Marrícuta CAGR: 10102573

Federal de Santa
Pró-Reitoria de Graduação

Departamento de Administração Escolar

DIPLOMA REGISTRADO nos termos da Lei no 9394196,

Artigo 4t e Panágrafo lo, de 20 de dezembro de 1996.
lnformacões do Resistro

Processo admin istrati vo no: 23080.05 8 468 120 I 4'50
Registro no: 274 Livro: CCA/0003 Folhas
n": 92

Florianópolis, 29 de outubro de 2015

li'.-
r\,- t)0 EslÅDc

FLCrt[i6

Pedro Jeremias

Dt st¡it^ cÂlL.:iiA l';;Â
yçt-1Q11;-Qý.-

'i
.?

i
I

¡ .t

Matrfcula: 88778

S*-il-.
Sulivan de Oliveira Costa

Chefe da Divisão de Expedição e Registro de Diplomas.
Portaria no 5 I 8/GR/201 0

Matrfcuta: 2979E 
' \'

Vislo:
Luiz Carlos Podestá

Diretor Deparlamento de Administração Escolar,

Portaria n' 46 l/GR/2008.
Matricula: 43693

l(
t(
m

t

\(

Portaria n" 134/201 3iMEC.
Reconhecimento do Curso - Pofaria no2l7, de

Federal de Santa Calarina,

SlllO/2012 e icada no DOU de 06/1112012.
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ANEXO IV

DECLARAçÃO UTUTHCAOA

EDTTAL Oe pRreÃo Ne t441202t
pRocEsso ADMrNrsrRATrvo Ne 22612021 - MUNrcíp¡o oe MARMETETRo - pR

MODATIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

T|PO: MENOR PREçO UNITÁR|O POR |TEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e

treinamento de técnicos e produtores de peixes de água doce do município,
atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e

Abastecimento.

Departamento de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura do Município de
Marmeleiro - PR.

Á pregoeira e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa ABW INTERFACES E NEGÓCIOS LTDA com sede
no endereço Servidão Honorato Manoel Alexandre, 198, Bairro ltacorubi, em
Florianópolis- 5C, com CEP 88 034 387 inscrita no CNPJ/MF sob ne 07 608 245 OOOL/4ï.

através de seu representante legal infra-assinado, que:

L) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.e 8.666/93,
acrescido pela Lei n.s 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis)

anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de
L4 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da
empresa é o Sr. Wagner Brogin, E-mail: wagner.brogin@fielpericias.com.br, CPF 487 956
319 68, RG 31L3 655 5 SSP PR, cuja função/cargo é sócio responsável pela assinatura do
Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou
função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade
com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de
assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante ns 013 do STF

(Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contrataç{o, ,
concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

"XE-mail : wagner.brogin@fielpericias.com.br

v



a

a
a

¡

a

12û r

v

ABW.
INTERIACES

a

Telefone : (481 99LtL 7 5O7

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado
como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor Wagner Brogin Junior, portador da Cédula de

ldentidade RG ne 628OL2O SSP SC, CPF Ne 055 718 2L9 06, para ser o responsável para

acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Presencial n.s tMl2OZL e

todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Francisco Beltrão - PR, 06 de janeiro de 2022.

WAGNER Assinado de forma digital por
WAGN ER BROGI N:487 95631 968
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6.1.2. Para o Envelope no 02:
pnecÃo N.JIl_€o¿l

ENVELOPE DE DOCUMENTOS (envelope no 02)
PROCESSO N'44,6 4oa,!NoMEoaeffi:q q¡1J, t.ca{^r^ { n%ít^6 lrÞA.

cNPJ oÌ. 6o8.oL9 5/ooor'-45

) )


