
 

 
 

SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 
 

44.087.487/0001-67 

(11) 93210-7097 
Rua Doutor Joao Colin, 1285, Sala 3 

América – Joinville/SC 

Proposta Comercial Nº 7932022 

Para 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

 

PREGÃO ELETRÔNICO 793/2022 

Prezados (as), apresentamos conforme solicitado nossa proposta comercial para o certame supracitado. 

Itens de produto ou serviço 

Nº Item Qtd Un 
Preço un 

Total Global 

 
1 

Licenciamento do software StreamYard básico por 

36 meses contemplando suporte. O valor unitário 

se refere a 1 conta de usuário durante 36 meses. 

2 
 

LICENÇA R$ 12.000,00 R$ 24 000,00 

 
 

 

Total dos itens: R$ 24000,00 

Outros itens ou serviços 

Valor total dos produtos: R$ 24000,00 

Prazo de entrega conforme TR  

Forma de entrega: Serviço online 

Condição de pagamento: conforme TR  

Validade da proposta:  conforme TR, não sendo inferior a 60 dias 

Dados Bancários: 

077 -Banco Inter 

Agência: 0001 

Conta Corrente: 16701825-6 

Titular: Saldaris Consultoria e Servicos LTDA 

( x ) Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, 
seguro, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e 
que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria 

( x ) Que a proposta apresentada para foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer ouro participante; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação 

( x ) Declaro que o objeto possui total garantia conforme solicitado no edital 

( x ) Declaramos que objeto ofertado é novo, de primeiro uso, não recondicionado, de ótima qualidade e que está em conformidade com o solicitado. 

  

  

  

  

 

Total outros itens 0,00 

Data Total dos itens Total da proposta 

11/01/2023 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 



 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
  

  

Raphael Winicius Almeida Fonseca de Melo, portador do CPF: 429.270.378-76, na qualidade de representante e sócio 
administrador da: Saldaris Consultoria e Servicos LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.087.487/0001-67, sediada na Rua 
Doutor Joao Colin, 1285 - Sala 3, América – Joinville/SC, declara sob as penas da lei, que: 

   

1. DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

Para fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei n.º 8666/93, a não-realização, no estabelecimento, de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos. 

  

2. DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA / EPP e BALANÇO PATRIMONIAL 

Cumpre com os requisitos estabelecidos no art. 3º da lei complementar nº 123, de 2006, e que esta apta a usufruir 
do tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelecido nos artigos 42 aos 49 
da Lei Complementar 123 de 2006. , não possuindo também nenhum dos impeditivos previstos no § 4º do art. 3º da 
referida lei.   

Solicita a isenção da apresentação do balanço patrimonial para fins de participação no Pregão supracitado, tendo em 
vista que atende as prerrogativas necessárias para usufruir o que dispõe o art. 3º do Decreto Federal Nº 8.538/2015. 

  

3. DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO AOS TERMOS E COMPRIMENTO DA 

HABILITAÇÃO 

Plena aceitação dos termos do edital de licitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002 e que 
cumpre plenamente a todos os requisitos técnicos e de habilitação exigidos no certame, estando ciente da 
responsabilidade administrativa, civil e penal.  

4. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E IDONEIDADE 

Declaramos que inexistem fatos impeditivos para habilitação e que não foi declarada inidônea para licitar com a 
Administração Pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, de acordo 
com o § 2º do art. 32 da Lei 8.666/93. 

  

5. DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

Declaramos possuir pleno conhecimento das especificações que requer a execução do objeto licitado, não restando 
nenhuma dúvida para a elaboração da proposta, inclusive quanto a aspectos físicos do local da prestação dos serviços e 
que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital. 

  

6. DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

Declaramos que nesta empresa não existe em nosso quadro de empregados ou sócios, servidores públicos da 
administração nas esferas federais, estaduais e municipais, de acordo com o art. 9, inciso III da Lei Federal nº. 
8.666/93 e em nenhum grau de parentesco com qualquer servidor da Administração desta ou de outra instituição que 
possa interferir em andamento dos processos e também que não contratará empregados que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este ou qualquer outro órgão público. 

  

7. DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO  

Declaramos para os devidos fins que Raphael Winicius Almeida Fonseca de Melo, portador do CPF: 429.270.378-76 e 
RG nº 053.243.058-X SSP/SP, solteiro, empresário, está legalmente apto a representar a empresa em qualquer fase 
do processo licitatório.  

  



 8. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

Declaramos para os devidos fins que Raphael Winicius Almeida Fonseca de Melo, portador do CPF: 429.270.378-76 e 
RG nº 053.243.058-X SSP/SP, solteiro, empresário, NÃO É SERVIDOR OU DIRIGENTE DE NENHUM ORGÃO 
PÚBLICO OU AUTARQUIA. 

 

9. QUALIFICAÇÃO DO PREPOSTO AUTORIZADO A ASSINAR O CONTRATO 

Nome completo: Raphael Winicius Almeida Fonseca de Melo 

Endereço: Rua Paranaguamirim, 1335 - Bloco 3 Ap 102 

CEP: 89234-100 

Cidade: Joinville – Santa Catarina 

CPF: 429.270.378-76 

RG: 53.243.058-X 

Cargo: Sócio Administrador 

Naturalidade: São Paulo - SP 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado Civil: Solteiro 

E-mail: servicos@saldarisconsultoria.com.br 

 

 

 

 

________________________________ 

Raphael Winicius Almeida Fonseca de Melo 

Sócio Administrador - Saldaris Consultoria 



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/01/2023 às 11:32) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 44.087.487/0001-67.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

63C6.B17C.8A3E.B948 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 17/01/2023 as 11:32:28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=63C6.B17C.8A3E.B948&cpfCnpj=44087487000167


Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 44.087.487/0001-67
Razão Social: SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS DE INTERNET
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/06/2023
FGTS 09/02/2023
Trabalhista Validade: 16/07/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/01/2023
Receita Municipal Validade: 17/04/2023

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 17/01/2023 11:28 de
CPF: 528.410.302-53      Nome: MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao
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Governo do Estado de Rondônia 
 

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia CERTIFICA que,

revendo o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP, até a

presente data, NÃO CONSTA restrição contra SALDARIS CONSULTORIA
E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 44.087.487/0001-67.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias. 
 

Emitida em 17/01/2023 às 10:32:00 horas (Data e Hora de Porto Velho/RO) 
 

Código de Controle: E05D-39C0-921C-4581-B4E7-D6A3-0DC9-67D2

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão

Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de

Rondônia na Internet, no endereço

http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao

Controladoria Geral do Estado de Rondônia 
 

Missão: Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos 
 

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO 
 

Pálacio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4° andar 
 

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
44.087.487/0001-67

 MATRIZ 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 
01/11/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS DE INTERNET 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
85.99-6-03 - Treinamento em informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DOUTOR JOAO COLIN 

NÚMERO 
1285 

COMPLEMENTO 
SALA 3 

 
CEP 
89.204-001 

BAIRRO/DISTRITO 
AMERICA 

MUNICÍPIO 
JOINVILLE 

UF 
SC 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
M.RAPHAEL077@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(11) 7689-5398 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/11/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/01/2023 às 11:29:55 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .
 

clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Politica/Privacidade.htm
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/index.html
http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo
http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj
https://estatistica.redesim.gov.br/
http://www.redesim.gov.br/parceiros
http://www.redesim.gov.br/servicos
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/09/2022   Data dos Efeitos 22/09/2022
Arquivamento 20223294438 Protocolo 223294438 de 22/09/2022 NIRE 42207364634
Nome da empresa SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 484431216570429
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022Luciano Leite Kowalski -  Secretário-geral em exercício

22/09/2022

  

 

CONTRATO SOCIAL 
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁIA LIMITADA 

RAPHAEL WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE MELO 42927037876 
CNPJ: 44.087.487/0001-67 

NIRE: 42809652379 
 
 
RAPHAEL WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE MELO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em 17/11/1996, portador da Carteira de Identidade RG nº 
53.243.058-X SSP/SP e do CPF/MF nº 429.270.378-76, residente e domiciliado à Rua 
Paranaguamirim,1335, BLOCO 3 AP102 - JOINVILLE - SC - CEP 89234100 
 
Na condição de Empresário, com sede à Rua Doutor João Colin, 1285 – Sala 3 – America 
– Joinville- SC, CEP: 89204-001, inscrito na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
sob NIRE  42809652379 e no CNPJ sob nº 44.087.487/0001-67, fazendo uso do que 
permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 
da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, que será regida pelas clausulas e condições a 
seguir:  
 
 
1ª) – DA ALTERAÇÃO DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL 
 
Fica transformado este empresário em SOCIEDADE, sob o nome empresarial de: 
SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, com sub- rogação de todos os direitos e 
obrigações pertinentes e a administração serão exercidas pelo sócio. 
 
2ª) – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL 

 
A SOCIEDADE passará a ter por objeto social: 
 
Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 
desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e 
licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados 
provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, portais 
provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, treinamento em 
informática, desenvolvimento de softwares não customizáveis, consultoria em 
tecnologia da informação, portais provedores de conteúdo e serviços de informação na 
internet, tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet. 
 
 
3ª) – DO PORTE EMPRESARIAL  
 
O porte da empresa passa a ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE.  

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45m7fqlMO5vXnw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42927037876-RAPHAEL WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE MELO
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4ª) – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 
 
A administração e representação da empresa, ativa e passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente, será exercido pelo sócio RAPHAEL WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE 
MELO, sendo-lhe atribuídos todos os poderes de administração e representação da 
SOCIEDADE, que assinará em conjunto ou individualmente toda a documentação, quer 
simples ou de responsabilidade, podendo nomear procuradores. 
 
5ª) – DA TRANSFORMAÇÃO  
 
Resolve o sócio transformar o contrato social, que passa a reger-se pelas seguintes 
clausulas e condições. 
 
 

CONTRATO SOCIAL 
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 44.087.487/0001-67 

 
 

RAPHAEL WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE MELO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em 17/11/1996, portador da Carteira de Identidade RG nº 
53.243.058-X SSP/SP e do CPF/MF nº 429.270.378-76, residente e domiciliado à Rua 
Paranaguamirim,1335, BLOCO 3 AP102 - JOINVILLE - SC - CEP 89234100 
 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO. 
 

1ª) – A SOCIEDADE adotará a denominação social de “SALDARIS CONSULTORIA E 
SERVICOS LTDA”. 
 
2ª) – A SOCIEDADE tem a sua sede na Rua Doutor João Colin, 1285 – Sala 3 – America – 
Joinville- SC, CEP: 89204-001.  
 
3ª) – A SOCIEDADE poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e 
escritórios, em qualquer parte do território nacional. 
 
4ª) – A SOCIEDADE terá por objeto social: 
 
Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 
desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e 
licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados 
provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, portais 
provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, treinamento em 
informática, desenvolvimento de softwares não customizáveis, consultoria em 
tecnologia da informação, portais provedores de conteúdo e serviços de informação na 
internet, tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet. 
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DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO 
 
5ª) – O capital social é de R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais) dividido em 31.000 (Trinta 
e um mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito 
e integralizado em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma: 
 
 
Sócio % Quotas Valor em R$ 
RAPHAEL WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE MELO 100 31.000 31.000,00 
Total do Capital Social 100 31.000 31.000,00 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: – A responsabilidade do único sócio é solidária e limitada à 
importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 
10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do 
capital social da SOCIEDADE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de 
incomunicabilidade e impenhorabilidade. 
 
 
 

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO 
 
6ª) - Fica investido na função de administrador da SOCIEDADE o único sócio  RAPHAEL 
WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE MELO,  podendo  para  tanto realizar em conjunto ou 
individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e 
orientar os negócios da SOCIEDADE e os  assuntos  relacionados  à  mesma perante 
órgãos  públicos,  instituições  financeiras,   entidades   privadas   e   terceiros em geral, 
podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e 
celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou 
internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, 
alienar e onerar bens imóveis, representar a SOCIEDADE perante terceiros, no Brasil ou   
no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, 
SOCIEDADES de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, 
Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem 
como para representar a SOCIEDADE ativa e passivamente, em juízo e fora dele, 
podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes 
específicos. 
 
7ª) – O uso da denominação social é privativo do administrador, que responde solidária 
e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato  constitutivo  
ou determinações da Lei. 
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8ª) – A presente SOCIEDADE ora transformada neste ato assume todo o Ativo e Passivo 
da Empresa: RAPHAEL WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE MELO 42927037876, 
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sobe nire nº 
42809652379 por despacho da sessão de 22/11/2016. 
 
9ª) – É vedado expressamente o único sócio administrador, fazer-se substituir no 
exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir 
procuradores  em  nome  da  SOCIEDADE,  devendo  ser  especificados  no  instrumento   
de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, 
no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado 
 
10ª) – Pelo exercício da administração, terá o único sócio administrador direito a uma 
retirada mensal a título de “pró-labore”, cuja remuneração será estabelecida dentro dos 
limites permitidos pela legislação do imposto de renda. 
 
11ª) – Para efeito de contabilidade, a remuneração relativa à retirada do único sócio 
administrativo, será levada à conta de despesas gerais da empresa. 
 
12ª) – O sócio único  administrador declara, sob as penas da lei, que não está 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, fé pública ou a propriedade. 
 
 
 

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL 
 
 
13ª) – A empresa terá duração por prazo indeterminado, tendo o início da atividade em 
01 de novembro de 2021, extinguindo-se, todavia, por decisão do sócio único que  
representa o capital social a qualquer tempo. 
 
14ª) –  Ao  término  de  cada  exercício  social,  em  31  de  dezembro,  será  procedido  
à elaboração   do   inventário,   do   balanço   patrimonial   e   do   balanço   de   resultado 
econômico, cabendo o sócio único, os lucros ou perdas apuradas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: - Fica a SOCIEDADE autorizada a distribuir antecipadamente lucros 
do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a 
reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o 
artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002. 
 
15ª) – Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, o sócio único 
administrador analisará as contas e designará administrador(es) quando for o caso. 
(artigos 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e artigo 1.078, do código civil 2.002). 
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DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE 
 
16ª) – A SOCIEDADE poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único administrador, 
que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, 
ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da 
SOCIEDADE, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio 
do mesmo. 
 
17ª) – Falecendo ou interditado o sócio único da SOCIEDADE, a empresa continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com 
base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
SOCIEDADE se resolva em relação o sócio único. 
 
18ª) – A SOCIEDADE será dissolvida em consequência do falecimento do sócio único e o 
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial 
existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DESIMPEDIMENTO 
 
19ª) – O sócio único administrador da SOCIEDADE declara, sob as penas da Lei, que: 
 
a) Enquadra-se na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
b) O valor da receita bruta total da SOCIEDADE não excederá o limite fixado no 
inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; 
c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do 
artigo 3º da mesma lei. 
 
20ª) – O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não  está   impedido, nos 
termos da lei e da cláusula decima deste contrato, de exercer a atividade que lhes 
competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de 
impedimento legal. 
 

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
21ª) – A qualquer tempo poderá este instrumento ser alterado em todos os seus 
dispositivos, respeitadas as formalidades legais. 
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DO FORO DE ELEIÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 
 
 
22ª) – Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste 
instrumento, o Foro da Comarca de Joinville - SC, com renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
23ª) – Os casos omissos neste instrumento, serão resolvidos de conformidade com as 
disposições legais aplicáveis. 
 
E, por estar de acordo, assina o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual forma 
e teor, que será encaminhado para registro na junta comercial do estado de Santa 
Catarina. 
 
 
 
 
 

Joinville, 21 de setembro de 2022 
 
 

 
_________________________________________________ 

RAPHAEL WINICIUS ALMEIDA FONSECA DE MELO  
SÓCIO 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

 

Atestamos, para todos os fins, que a empresa Saldaris Consultoria e Servicos LTDA, 

sediada À Rua Doutor Joao Colin, 1285, inscrita no CNPJ 44.087.487/0001-67, 

forneceu em 08/12/2022 licenciamento de 2 contas premium do software StreamYard 

para nossa empresa. 

Durante a prestação do serviço não houve nenhum fato que a desabone ou 

desqualifique, declaramos estar mais do que apta a cumprir com o objeto do pregão. Por 

ser verdade, firmamos a presente. 

 

Araquari, 16/01/2023. 

 

 

_________________________ 

Carlos Denner Board 

Sócio Administrador 

Inf Soluções digitais (CARLOS DENNER BOARD 05637673160) – 32.579.811/0001-85 

AV PREFEITO ALBERTO NATALINO, 6777, SALA 104A - Araquari/SC – 47 

98900-3616 


