
ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  PREGOEIRO  DO  DEPARTAMENTO  DE  LICITAÇÕES  E
CONTRATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, INSTITUTO DE TERRAS
E CARTOGRAFIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Ao Município de Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Departamento de Gestão de Compras e Administração
Setor de Licitações e Contratos

Assunto: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A ELISIL UNIFORMES – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob nº  33.841.838/0001-67,  por  intermédio  de seu procurador  regularmente
constituído, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria apresentar, IMPUGNAÇÃO ao
Edital  ref.  ao Pregão Eletrônico SRP Nº. 004/2022 e Processo Administrativo Nº SEI-
330020/000108/2022, com base nos fatos e fundamentos que passa a descrever:

I. DO DIREITO À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  do  edital  em  referência  prevê,  em  sua  cláusula  1  –
“INTRODUÇÃO”, item 1.7 ao 1.9, o direito à impugnação. Vejamos:

“21.7  Os  interessados  poderão  formular
impugnações ao Edital em até 02 (dois) dias úteis anteriores à
abertura da sessão,  por  escrito,  no  seguinte  endereço:  Rua
Regente Feijó, nº 07, 5º andar, Centro da Cidade do Rio de
Janeiro (RJ), CEP nº 20.060-060, ou, ainda, por meio do e-mail
licitacoes@iterj.rj.gov.br. até às 17h do último dia do prazo.



1.8  Caberá  à  AUTORIDADE  SUPERIOR  decidir  sobre  a
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas da abertura
da sessão; 
1.9 Tanto as respostas às impugnações quanto aos pedidos de
esclarecimentos  serão  divulgados  mediante  nota  no  Portal
Eletrônico www.compras.rj.gov.br, pelo nº PE XX/2022 – SRP,
na  sessão  relacionada  às  futuras  licitações,  ficando  as
empresas  interessadas  em  participar  do  certame  serão
obrigadas  a  acessá-lo  para  a  obtenção  das  informações
prestadas.”

Tendo  em  vista  que,  a  data  fixada  para  o  início  da  sessão/disputa  do
certame está prevista para o dia 01/06/2022 ás 11 (onze) horas, a presente impugnação é
tempestiva e deve ser conhecida, quanto ao seu requerimento.

II. DA ENTREGA DAS AMOSTRAS E MATERIAIS EM TEMPO EXEQUÍVEL

A presente licitação realizada pelo Estado do Rio de Janeiro, para o Instituto
de  Terras  e  Cartografia  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (ITERJ),  tem como  critério  de
julgamento o menor preço por lote, em regime de execução indireta, do objeto a escolha
da proposta mais vantajosa para o registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa para a confecção e fornecimento de uniformes para atender a demanda do
Projeto Mutirão Comunitário Solidário (MCS), SEI-330020/000108/2022, de acordo com
as especificações,  quantitativos e condições constantes  no Termo de Referência,  nos
termos do Anexo I, conforme descritivo abaixo:

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1 calça de brim azul marinho P 220

2 calça de brim azul marinho M 500

3 calça de brim azul marinho G 500

4 calça de brim azul marinho GG 220

5 camiseta de algodão (logo do projeto) P 2490

6 camiseta de algodão (logo do projeto) M 4075

7 camiseta de algodão (logo do projeto) G 3975

8 camiseta de algodão (logo do projeto) GG 2825



9 chapéu australiano azul marinho 1440

10 jaleco de brim azul marinho (logo do projeto) P 30

11 jaleco de brim azul marinho (logo do projeto) M 40

12 jaleco de brim azul marinho (logo do projeto) G 30

13 jaleco de brim azul marinho (logo do projeto) GG 10

Nota-se que se trata de um volume bastante significativo de objeto licitado,
considerando que não há somente a distinção, em especificações, mas o quantitativo de
cada uma destas.  Para a fabricação de cada uma destas peças, é demandado um
processo específico de acordo com o plano/cronograma de fabricação, o que exige
mãos de obras para cada um, em tempo estratégico para sua conclusão  que, via de
regra, exige uma consideração acerca disso pela Administração ao demandar um prazo
para a entrega.

Ademais, o edital prevê na cláusula 16 – “DAS AMOSTRAS”, subcláusulas
16.1 a 16.6, de acordo com as seguintes descrições: 

“3.  Poderá  ser  exigido  do  LICITANTE
ARREMATANTE a apresentação de amostras de cada um dos
itens  arrematados,  a  ser  encaminhada  ao  pregoeiro,  em
endereço  a  ser  oportunamente  informado.  As  amostras
apresentadas  para  análise  deverão  estar  corretamente
identificadas com o nome do licitante responsável pelo envio.

16.2 A apresentação da amostra do produto cotado tem por
objetivo  a  verificação  de  sua  compatibilidade  com  a
especificação do objeto desta licitação, devendo ser efetivada
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a
partir da sua notificação, que será efetivada por aviso incluso
no  “chat  mensagem”  do  correspondente  item  ou  lote.”

De se ressaltar que, do mesmo modo, é previsto no mesmo
termo editalício, em cláusula 4 – “DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA”, subcláusulas 4.1
a 4.2, in verbis:

“4.1 O prazo do Registro de Preço será de 12 (doze) meses.

4.2  O prazo máximo de entrega será  de 05 (cinco)  dias
úteis,  a  contar  do  recebimento  do  pedido.  4.3  O  material
deverá  ser  entregue  na  sede  do  ITERJ,  localizado  na  Rua



Regente  Feijó  n°  07,  sob  a  supervisão  de  um  servidor  do
ITERJ.”

Ora,  as  amostras  que  demandam  toda  uma  programação  é  exigida,
“devendo ser efetivada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a
partir da sua notificação”, bem como, CINCO DIAS PARA A ENTREGA DE MATERIAIS
QUE EXIGEM MÃOS DE OBRAS E DESLOCAMENTO ATÉ O ÓRGÃO DEMANDANTE,
que honestamente, se necessita de garantia na qualidade, deveria discernir a respeito de
um prazo razoável para sua satisfação nesta demanda.

Portanto, exigir que o licitante atenda ao objeto da presente licitação, em um
prazo consideravelmente improvável de ser atendido, equivale a entrega de um produto
desqualificado e sem garantia de se atingir o fim pretendido, tampouco cumpre com a
legalidade, que acaba por restringir a participação de diversas empresas, diminuindo a
concorrência, o que fere os princípios legais de um bom andamento em certame.

Vejamos o que disciplina a legislação:

Lei  8.666/93 – “Art.  3º  A licitação destina-se a garantir  a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento  convocatório,  do  julgamento  objetivo  e  dos  que  lhes  são
correlatos.

§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo  e  estabeleçam  preferências  ou  distinções  em  razão  da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato;”

Lei  8.666  -  art.  23,  §1º:  “As  obras,  serviços  e  compras  efetuadas  pela
administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem
técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação
da competitividade, sem perda da economia de escala.”



Decreto  nº  3.555/2000 –  “Art.  4º  A licitação na modalidade de pregão é
juridicamente  condicionada  aos  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,  da  vinculação ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento
objetivo,  bem  assim  aos  princípios  correlatos  da  celeridade,  finalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade
e comparação objetiva das propostas.

Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.

A CF estabelece em seu art. 37, XXI:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e, também, ao seguinte: 

(…)  XXI  –  ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,
serviços,  compras e  alienações serão contratados mediante  processo de
licitação  pública  que  assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas  as  condições  efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual
somente  permitirá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”.

Com efeito, toda e qualquer cláusula editalícia deve se ater aos limites legais
previstos.  Além  disso,  sempre  que  possa  levar  à  restrição  da  competição  tem  que
respeitar  os  princípios  da  razoabilidade,  da  proporcionalidade,  da  isonomia  e  da
motivação.

É  imprescindível  que  os  órgãos  da  Administração  Pública,  ao  realizar
certames licitatórios,  se atentem ao princípio  da seleção da proposta mais vantajosa,
sendo que quanto maior o número de participantes, maiores as chances de se obter a
melhor oferta financeira.

Desta feita, é importante que este Órgão proceda a prorrogação no prazo de
entrega, por se tratar de grande volume, sendo que um prazo maior trará benefícios a
esta Administração, pois atrairá empresas especializadas em seus ramos de atividades,
por conseguinte ampliando a competitividade e menor preço.



III.  DO PEDIDO 

Diante de todo exposto, requer o provimento da presente Impugnação, para
o aumento no prazo de entrega, tanto das amostras quanto dos objetos, nos termos da
cláusula 1 –  “INTRODUÇÃO”, item 1.7 ao 1.9 e cláusula 4 – “DO PRAZO E LOCAL DE
ENTREGA”, subcláusulas 4.1 a 4.2, conforme indicações abaixo:

APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS

ENTREGA DOS OBJETOS 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS

Assim,  visando  o  atendimento  aos  princípios  da  razoabilidade,  da
competitividade, da proporcionalidade e da isonomia, homenageando, ainda, o caráter
competitivo da referida licitação.

Termos em que
Pede e espera deferimento.
Apucarana, 27 de maio de 2022.

_________________________________________
DAVID RAFAEL FERREIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE
CPF: 078.080.099-03 – RG: 10.467.073-3 SESP/PR



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31600772701 2305

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ELISIL UNIFORMES - EIRELI

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

1

1

020

2244

ITAJUBA

24 Junho 2020

Nº FCN/REMP

MGP2000466872

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/369.107-5 e o código de segurança z3ty Esta cópia foi autenticada
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/369.107-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGP2000466872

Data

24/06/2020

057.678.289-03 EDER PRZYBYSZ PINTO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Sant’ana Consultoria e Assessoria Contábil 

Contabilidade Empresarial, Perícias, Auditoria, 

Planejamento Tributário, Estudos de Viabilidade, 

Administração e Corretagem de Seguros, Previdência e 

Capitalização.  
 

Dr. Fernando de S. Santana  

 

Rua Dr. Olinto de Abreu, 165, Apto – 303, Centro  
Abre Campo – MG – CEP: 35365-000  

Tele fax: (31) 3872-2036 

 

 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

“EDER PRZYBYSZ PINTO - EIRELI” 

 

Pelo presente instrumento, o Sr. EDER PRZYBYSZ PINTO, brasileiro, solteiro, 

empresário, nascido aos 18/12/1985, filho de Elio Pinto e Silvana Sueli Przybysz Pinto, 

residente e domiciliado à Rua Coronel Luiz Jose dos Santos, 550, Centro em Apucarana 

– PR, CEP 86.800-070, inscrito no CPF sob o n.º 057.678.289-03, portador da Cédula 

de Identidade n.º 6.667.599-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Paraná, resolve alterar a Empresa de Responsabilidade Limitada, EDER 

PRZYBYSZ PINTO – EIRELI, com sede e administração na cidade de  Itajubá - MG, 

na Rua Zequinha Braga, n.º 240, Comércio, Bairro São Vicente, CEP 37.502-064, 

registrada na Junta Comercial do Estado de Minas, sob o NIRE 3160077270-1, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 33.841.838/0001-67. 

 

I – ATIVIDADES – A empresa passará a desenvolver as seguintes atividades 

empresariais:  CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÃO 

DE PECAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB 

MEDIDA, FACÇÃO DE PECAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS, CONFECÇÃO 

DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, FACÇÃO DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO 

PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DESIGN DE PRODUTO, TOALHEIROS, FABRICAÇÃO DE 

TOUCAS, LUVAS, MASCARAS E OUTROS ACESSÓRIOS DE USO MEDICO HOSPITALAR. 

 

II – NOME EMPRESARIAL– A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA, passará a exercer suas atividades sob a denominação 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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de “ELISIL UNIFORMES - EIRELI”, tendo como nome fantasia “MAFRO”, e sua sede 

e administração passará para a cidade de Itajubá - MG, na Rua Zequinha Braga, n.º 

240, Comércio, Bairro São Vicente, CEP 37.502-064, e o foro será o da Comarca de 

Itajubá, Estado de Minas Gerais, onde serão resolvidas todas as questões relativas à 

sociedade; 

 

III – Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com 

as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente 

instrumento de alteração contratual. 

 

  

CONSOLIDAÇÃO – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA - EIRELI 

 

 

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-

assinados: 

 

Pelo presente instrumento, o Sr. EDER PRZYBYSZ PINTO, brasileiro, solteiro, 

empresário, nascido aos 18/12/1.985, filho de Elio Pinto e Silvana Sueli Przybysz Pinto, 

residente e domiciliado à Rua Coronel Luiz Jode dos Santos, 550, Centro em Apucarana 

– PR, CEP 86.800-070, inscrito no CPF sob o n.º 057.678.289-03, portador da Cédula 

de Identidade n.º 6.667.599-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Paraná, resolve alterar a Empresa de Responsabilidade Limitada, EDER 

PRZYBYSZ PINTO – EIRELI, a qual será regida pelas clausulas e condições 

seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA 

 

 A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, passará 

continuará a exercer suas atividades sob a denominação de “ELISIL UNIFORMES - 

EIRELI ”, tendo como nome fantasia “MAFRO”, e sua sede e administração continua 

na cidade de Itajubá - MG, na Rua Zequinha Braga, n.º 240, Comércio, Bairro São 

Vicente, CEP 37.502-064, e o foro é  o da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, 

onde serão resolvidas todas as questões relativas à sociedade; 
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CLAUSULA SEGUNDA  

 

O objeto da empresa passa a ser “CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS, CONFECÇÃO DE PECAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS 

INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, FACÇÃO DE PECAS DO 

VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS, CONFECÇÃO DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, 

COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO 

PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE 

ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DESIGN DE PRODUTO, TOALHEIROS, 

FABRICAÇÃO DE TOUCAS, LUVAS, MASCARAS E OUTROS ACESSÓRIOS DE USO 

MEDICO HOSPITALAR”. 

 

CLAUSULA TERCEIRA  

 

O prazo de duração da empresa será indeterminado e teve o seu início de atividades 

em 10 de junho de 2.019; 

 

 

CLAUSULA QUARTA   

 

O capital continua sendo de R$99.800,00 -  (Noventa e Nove Mil, e Oitocentos Reais), 

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. 

 

CLAUSULA QUINTA   

 

A administração da empresa caberá a seu titular o Sr. EDER PRZYBYSZ PINTO, com 

poderes de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto. 

  

CLAUSULA SEXTA    

 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-à a elaboração 

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 
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CLAUSULA SETIMA    

 

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de 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 ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 

normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade, (art. 1.011, § 1º, CC/2002). 

 

CLASULA OITAVA    

 

O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da 

empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar n.º 

123 de 14 de dezembro de 2.006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses 

de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. 

 

CLAUSULA NONA    

 

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

 

CLAUSULA DECIMA   

 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 

  

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA   

 

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de 

nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA    

 

Fica eleito o foro de Itajubá, Estado de Minas, para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

  

 

Itajubá - MG, 24 de junho de 2.020.  

 

     EDER PRZYBYSZ PINTO 

                                           Titular/Administrador 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 20/369.107-5.
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELISIL UNIFORMES - EIRELI, de NIRE
3160077270-1 e protocolado sob o número 20/369.107-5 em 25/06/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7890472, em 25/06/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Maria da Piedade Sousa.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

057.678.289-03 EDER PRZYBYSZ PINTO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

057.678.289-03 EDER PRZYBYSZ PINTO

Belo Horizonte. quinta-feira, 25 de junho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a),
em 25/06/2020, às 12:37 conforme horário oficial de Brasília.
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CPF
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PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa  ELISIL UNIFORMES –

EIRELI  sede à rua Zequinha Braga n° 240, São Vicente, Itajuba, Minas Gerais inscrita no

CNPJ/MF  sob  n°  33.841.838/0001-67  e  Inscrição  Estadual  sob  N°  003462974.00-40,

representada  neste  ato  por  seu  REPRESENTANTE Senhor  EDER PRZYBYSZ PINTO,

portador  da  Cédula  de  Identidade  n°  6.667.599-8  SSP/SP e  CPF  n°  057.678.289-03,

nomeia  e  constitui  seu  bastante  Procurador  o  Senhor  DAVID RAFAEL FERREIRA DE

SOUZA,  domiciliado  à  Rua São Paulo, n° 792,  apto 201,  Vila Feliz,  Apucarana, Paraná,

portador do Cédula de Identidade nº 10.467.073-3 SESP/PR, e CPF nº 078.080.099-03,  a

quem confere amplos poderes para representar a empresa ELISIL UNIFORMES – EIRELI,

especialmente para formular lances, manifestar intenção de interpor recurso ou declinar do

direito de fazer uso do mesmo, podendo ainda requerer, impugnar, desistir e assinar ATA de

registro  de  preços,  efetuar  cadastro  oriundos  da  mesma,  que  for  necessário  ao  fiel

cumprimento  deste  mandato,  inclusive  propostas  iniciais  e  finais  sobre  contratos

decorrentes em destaque, tendo está procuração validade de 1 (hum) ano a contados a

partir da assinatura desta.

Apucarana/PR, 03 de FEVEREIRO de 2022

_________________________________________
ELISIL UNIFORMES – EIRELI 

EDER PRZYBYSZ PINTO 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

RG N° 6.667.599-8 - CPF N° 057.678.289-03
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