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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas
como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado
com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-
256, de código 2da828e096c97d36e96b297ab1f7b2af1a2343bd20da1b05434919afaf321024 foi
autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network,
sob o identificador único denominado NID 13540 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ATO CONSTITUTIVO", cujo assunto é descrito como
"ATO CONSTITUTIVO", faz prova de que em 04/12/2020 15:36:30, o responsável Climar Eletro
Refrigeração Eireli (17.848.143/0001-50) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram
reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Climar Eletro Refrigeração Eireli a responsabilidade, única
e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 04/12/2020 15:37:43 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil
e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da
transação blockchain 0x013a182784e35093bc47a893b6b0eb986f80dfbc4853189d3bc348a34dc4cec2.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https:/explorer.matic.network/

¹Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas
como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado
com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-
256, de código ccc40834354dceef80fdc051c51b07cd6ed87ca7d2666c03cf24633c4ac22bc7 foi
autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network,
sob o identificador único denominado NID 13542 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CNH SAULO", cujo assunto é descrito como "CNH
SAULO", faz prova de que em 04/12/2020 15:53:07, o responsável Climar Eletro Refrigeração Eireli
(17.848.143/0001-50) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na
prova de autenticidade, sendo de Climar Eletro Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva,
pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 04/12/2020 15:54:26 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil
e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da
transação blockchain 0x9db7b8b74ddf37965b3331d01f8f6892ec6713dc39cd2d4ae1ac703d1ed96c80.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https:/explorer.matic.network/

¹Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas
como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado
com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-
256, de código be81ce17af0efcb58055f8cf217d0f8bfe3406fd86a3d31b0ffc42f61feb51b1 foi autenticado
de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o
identificador único denominado NID 13543 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CNH SILVANO", cujo assunto é descrito como "CNH
SILVANO", faz prova de que em 04/12/2020 15:57:29, o responsável Climar Eletro Refrigeração Eireli
(17.848.143/0001-50) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na
prova de autenticidade, sendo de Climar Eletro Refrigeração Eireli a responsabilidade, única e exclusiva,
pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 04/12/2020 15:58:42 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil
e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da
transação blockchain 0x97cf7c35e6cf9353f175fa99d4b65350d1dae19166c00a72707af48afb52a107.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https:/explorer.matic.network/

¹Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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0x76113d2d3494a370243a14d21d245d79679e681fea8fd4226da2254f7f70d345 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 13541)
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: FRIMAC REFRIGERAÇÃO <frimacrefrigeracao@gmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 11:35

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO 05/2021

Anexos: IMPUGNAÇÃO.pdf; ATO CONSTITUTIVO-mesclado.pdf; CNH SILVANO-

mesclado.pdf; CNH SAULO-mesclado.pdf; PROCURAÇÃO GERAL.pdf

Bom dia, 
 
Segue em anexo a impugnação ao edital do pregão 05/2021. 
 
Att. 
 
 
--  

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 

auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 

 

Para ajudar a proteger a sua  
privacidade, o Microsoft Office 
impediu o download automático  
desta imagem da Internet.

 

Livre de vírus. www.avast.com.  

 


