
Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Empresa~"Fácil, B:!. 

CERTIDÃO SIMPL FICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empr sas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos docu entos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vi entes na data da sua xpedição. 

Inicio d. Atividade 
1510311993 

Nome Empresarial: MARLUCI WEISS EPP Protocolo: PRC2105282049 

Natureza Juridlca: Empresário (Individual) 

NIRE (Sedo) 
41103866870 

CNPJ 
68.825.736/0001·32 

Arqulv.mento do Ato d. Inlcrlçlo 
15/03/1993 

Endereço Completo 
Avenida DOUTOR MARIO TOTIA. N° 342. CENTRQ-MercedeslPR- CEP8599s.o00 

Objeto 
MERCEARIA E ARMAZENS VAREJISTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGIC • COMERCIO VAREJISTA DE MATt:RIAS ELE:TRICOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. 

Capital Porte 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Porte) 

Último Arquivamento 
Data 
22104/2019 

Sltuaçlo 
ATIVA 
Statu. 

SEM STATUS 

Número 
20191702080 

Ato/eventos 
002/021 - ALTE CAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Nome do Empresário: MARLUCI welss 
Identidade: 
1856222 
estado civil: 
CASADO(A) 

CPF: 
968.603.169-34 
Regime de Mns: 
Comunhão Unive I 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 2010112021, s 09:22:40 (horário de êreeüle). 
Se Impressa, verifICar sua autentlcldade no http.:llwww .• mpr ••• cll.pr.gov.br. com o c6digo531GCGLR. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2105282049 

LEANDRO MARCOS RAYS L BISCAIA 

1 d 



Secretaria da Mlcro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Slmpllflclção 
Departamento de Registro Empresarial e Integraçlo REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhas 1/1 

III~I~I~~~~IIIIIII~II~IIIII~ mlll.II~111 ml 
PR2190002545793 _'_1_- 

• Este documento foi gerado no portll Emp,. •• Fieil Plranâ PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 10:46 SOB N° 20191702080. 
PROTOCOLO: 191702080 DE 18/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAçÃO: 
11901785796. NIRE: 103866870. 
MARLUCI WEISS EPP 

A validade deste documento, se cmnd •• ovaciõo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Icoal.~los de verificação 



Seio Digital n< zdNxY.P4qzI.oVutp. Controle: N2V.r.2QCUS 
Con$u~e ess, selo em http:N(#N.funarpen com.br. 
~ECONHEÇO por VERDADEIRA • asslnaturl de MAR LUCI 
'NEISS.'0001·FSJS01 MZ·12254F.78········· .. ·••• •••... "'····· •.• •••• •••••. •••• 
Dou f. M.rc.dlS. 17 • abril de 20111 

gente O,leQad. 

• • 

. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 10:46 SOB N° 20191702080. 
PROTOCOLO: 191702080 DE 18/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAçÃO: 
11901785796. NIRE: 4110 866870. 
MARLUCI WEISS EPP 

LEANDRO MARCOS RA SEL BISCAIA 
SECRETÁRIO- ERAL 

CURITIBA, 22/ 4/2019 
www.empresafacilpr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à co rovação de sua autenticidade nos respectivos portais 
Informando seus respectivos códigos da verificAção 
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- EPP 
CNPJ 68.825.736/0001-32 IE 45800069-79 

do. 

PREGÃO PRESEN IAL 15/2021 

TERMO DE CREDE CIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 15/2021 

o abaixo assinado, MARLUCI WEISS, inscrito no PF/MF sob n." 968.603.169-34, portador da 
Carteira de Identidade n." 1.856.222, expedida pela SPIPR, na qualidade de responsável legal do 
proponente MARLUCI WEISS - EPP, vem, pelo p esente, informar V.Sa. que o senhor FÁBIO 
ARAI WEISS, inscrito no CPF n." 708.528.209- 8, portador da Carteira de Identidade n." 
41925833, expedida pela SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o 
procedimento licitatório, na modalidade de Pregão resencial, sob n.? 15/2021, com autorização 
para, em todas as fases, representar a empresa s pra, tomar qualquer decisão, inclusive: a) 
apresentar a declaração de que a empresa cumpre as exigências contidas no Edital e em seus 
Anexos; b) entregar os envelopes contendo as ropostas de preços e a documentação de 
habilitação; c) formular lances ou ofertas verbalm te; d) negociar com o Pregoeiro a redução 
dos preços ofertados; e) desistir expressamente da i tenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão pública ou, se for o caso, mani star-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de fazê-lo; f) assinar a ata da sessão; g) pr tar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
Pregoeiro e; h) praticar todos os d mais atos pertinentes ao certame. 
O presente Termo é válido somente até o final do ce ame em epígrafe. 

ERCEDES - PR, 23 de fevereiro de 2021. 

Avenida Dr. Mario tta, 342, Fone: (045)3256-1142 
CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 



MARLUCI WE SS - EPP 
CNPJ 68.825.736/0001-32 IE 45800069-79 

do. 

PREGÃO PRESEN IAL 15/2021 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIME TO DOS REQUISITOS DE 
HABILITA ÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 15/2021 

MARLUCI WEISS - EPP, inscrita no CNP IMF n°. 68.825.736/0001-32, neste ato 
representada por seu representante legal, a Sra. MARLUCI WEISS, portadora da 
Carteira de Identidade n." 1.856.222, expedi da p Ia SSPIPR, e do CPF n.? 968.603.169-34, 
DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do arti o 4°, inciso VII, da Lei n." 10.520/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para Pregão acima mencionado 

ERCEDES - PR, 23 de fevereiro de 2021. 

Avenida Dr. Mario T tta, 342, Fone: (045)3256-1142 
CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 



CERTIDÃO SIMP LlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Nome Empresarial: ESSER & LEONHARDT LTDA - EPP 

Certificamos que as informações abaixo constam dos do umentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da ~a expedição. 

Protocolo: PRC2105308480 

Empresa~~Fácil B:! 

Natureza Jurfdlca: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) 
41204695779 I CNPJ 04.760.863/0001-18 

Endereço Completo 
Avenida JOAO XXIII, N° 473, CENTRO - Mercedes/PR - CEP 85998-000 

Data de Ato Constitutivo 
13/11/2001 

Inicio de Atividade 
12/11/2001 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANC IA DE PRODUTOS ALlMENTICIOS - SUPERMERCADO; - 
COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP); - COMEF CIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS E INSUMOS 
AGRICOLAS; - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DO vlESTICO; - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; 
E - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICUL OS AUTOMOTORES. 

Capital Social 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome 
EDIMAR ANTONIO ESSER 
Nome 
DORLAI VILSON 
LEONHARDT 

CPF/CNPJ 
706.115.999-53 
CPF/CNPJ 
466.975.009-72 

Participação no capital 
R$ 160.000,00 
Participação no capital 
R$ 40.000,00 

Dados do Administrador 
Nome 
EDIMAR ANTONIO ESSER 
Nome 
DORLAI VILSON LEONHARDT 

CPF 
706.115.999-53 
CPF 
466.975.009-72 

Número 
20106371053 

Ato/even os 
206/206 - PROCURACAO 

.• 

Último Arquivamento 
Data 
23/06/2010 

Espécie de sócio 
Sócio 
Espécie de sócio 
Sócio 

Administrador 
S 
Administrador 
S 

Término do mandatd 

Término do mandat 

'1' Término do mandato 

- Término do mandato 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/0 12021, às j t :09:20 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.emresafacil.pr.gov.br. com o código WRAOGH1D. ~ 
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LEANDRO MARCOS RA SEL BISCAIA 
Secretário Ge ai 

1 e 1 



EDIMAR ANTONIO ESSER, brasileiro, casado sob o regime de cOInlll~lc! pãr.§~(~ 
bens, empresário, inscrito no CPF /MF sob ns 15.999-53, portador M!~~W'd 
identidade RG n". 1.788.853-6 SSP-PR, residente domicilíado na Avenida Willy Barth, 
575, Casa, Centro, Pato Bragado-PR, CEP: 1:S"~14~-UU'U, 

DORLAI VILSON LEONHARDT, brasileiro, '-uCl''' •.•. V sob o regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nS! 009-72, portador da carteira de 
identidade RG n", 3.457.748-0 SSP-PR, residente domiciliado na Rua João Inácío, 403, 
Casa, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000, 
únicos sócios componentes da sociedade empresana limitada que gira nesta praça sob o 
nome de ESSER & LEONHARDT LTDA., com na Avenida João xxm, 473, Centro, 
Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no sob nQ 04.760.863/0001-18, 
registrada na Junta 13/11/2001; e última 
alteração contratual resolvem alterar o 
contrato social mediante as seguintes: 

- :.:~,. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA AL 
tem por objeto social a exploração·do ramo de: ~oni~~"ci 

,./-, 
geral, com predominância .4~. produtos 
móveis, Comércio varej~f~(4e máquinas .e 
Comércio varejista de ar~g_c?~l'/ animais e 
ter o seguinte objeto: - Co •.. ~~f5io varejista de J..lU;L~I'U.UJLLI"",'''P.': 
de produtos alimenticios~;\-{supermer~adoi 
petróleo (GLP); - Comé~io;.tarejista",'de· , 
Comércio varejista de aitfgoJi de .uso pessoal' 
eletrodomésticos e equipain~ilto~ de. áudío;e 
Comércio a varejo de pneufÍ!áti~~s e câmaras 
acessórios novos para veiculos·al!tômotores .. 

".~.:: <1>. {' • 

CLÁUSULA SEGUNDA: permane~~~ 
colidirem com as disposições do presente 

•..• ou, ••....•...•..••. L: A sociedade que 
:·vàteji15ta de mercadorias em ~.04"'..I" 

Comércio varejísta.de 
doméstico e pes~j, ê 

a partir desta ~ãta ~ • 
com predominan~la 
de gás liqüefeitc ~d; 

.: ••..• ~:~.L •• ~'" e insumos agric~~l!Si '!' 
dOlméi!itic::O;;- Comércio varejista.:de 

.,<;:(Jlm~~rcj.o varejista de mó~cis;. ~ 
ili,~tiOIln.érc10 a varejo de p~ª,~:~ . .. . ." 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLID DO CONTRATO: A vista da 
modificação ora ajustada, consolida-se o rn,ntT:~tn social, que passa a ter a seguinte 
redação: 

CONTRATO SOCIAL 
ESSER& 
CNPJ/MF: 

NIRE: 1ll'.U~lt)'jl,.,'J-':J 

.•.• ~JU'.n,.LJ.U' Mur'~C:PIO DE MERCi:.::.">::~· - " . 
Ceru'ico que a preS0111.f1 \:'jf,!iJ 

come.e com o documento _\r:-; .. 1.I! 

Mercedes-PR ó{3 /.{XJ../ .. JJ 
-----~_ ..•... __ .. _. 

EDIMAR ANTONIO ESSER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nQ 115.999-53, portador da carteira de 
identidade RG n". 1.788.853-6 SSP-PR, residente domicíliado na Avenida Willy Barth, 
575, Casa, Centro, Pato Bragado-PR, CEP: ~"~I'!~-W'U, 



DORLAI VILSON LEONHARDT, brasileiro, •..•• q''4 •.•. u sob o regime de co]nllãt1!~tlDl:!iírital 
de bens, empresário, inscrito no CPF /MF sob ns .975.009-72, portador da rl'ITTPTlra 
identidade RG n". 3.457.748-0 SSP-PR, residente domiciliado na Rua João Inácio, 403, 
Casa, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000, 
Tem constituída entre si uma Sociedade I-iTYln.,.",,,,~ Limitada que gira sob o nome de 
ESSER & LEONHARDT L TDA., com sede Avenida João XXIII, 473, Centro, 
Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no /MF sob nQ 04.760.863/0001-18, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob 4U.0469577-9 em 13/11/2001, regída 
pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, .•... , o ' •.•.• "'4 •••••. '" pela Lei n," 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002; pelas demais disposições legais à espécie e pelas cláusulas seguintes: 

gira sob o nome enlpr'esail"Ía:t~d~~EiSS.ER 
na Avenida João XXIII, 473, Cenfi'o,:JVle:~céde5:;:'I~JK,!(:;:::El~~.~!)Y ... ,rV""J. 

A sociedade 
e tem sede e domicílio 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E 
a qualquer tempo, abrir·~?~techar filial 
mediante alteração conb:~~"~ assinada por todos 

-.1'. ;. ''. . 
CLÁUSULA TERCEIRÂ - ÍNÍCIO DAS 
SOCIEDADE: A socied~cÍe~~iniciou suas 
duração é por tempo indâ~.iitinado. 

" 4~. ~ -l;' :' : .. ~ : 
CLÁUSULA QUARTA ':~~BJl!TO SO'CIAL: A O~~.L"""""""''" or objeto a exp1oraSâ.óÍ\o 
ramo de: - Comércio vareUsta de ~p""",,,,,,,v, com predominânêia -de 
produtos alimentícios - supe~ercado; - :on~é.t~io';;y.iareíis1ta de gás liqüefetto .. !te 
petróleo (GLP)i - Comércio vareji~ta. «, de e insumos agríc9la.s-; .. - 
Comércio varejista de artigos de"u!9~pessp_ij..; - Comércio varejista" de 
eletrodomésticos e equipamentos de.âudio e .y! - Comércio varejista de móveis; - 
Comércio a varejo de pneumáticos e e - Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores. 

A sociedade poderá 
dep~n~~n(lF' no país ou no e~t~~r, 
sócios: ' " •••.. 
'" ' ::. ~. ':'~; : i : 

E~.PWAZO DE DURAÇÃ:Õ D2\ .• " -:r / .•..•.• ..:1 em-::121..::'11 2001 e seu pr~o;~e , .• ....J 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: capital social é de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), divididos em 200.000 ( "~f""~"" mil) quotas de capital no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita já integralizadas, em moeda corrente 
do País, pelos sócios e distribuidas da seguinte 

MUNiCíPIO DE 
Certifico que 

confere com o 
Mercedes-PR 



CNPJIMF N.o 04.760. 
NIRE 412.0469 

CLÁUSULA SEXTA· RESPONSABILIDADE 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, conforme dispõe art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA· CESSÃO E DE QUOTAS: As quotas são 
indívísíveis e não poderão ser cedidas ou t1";!n!::t~rT,1 •• o::: a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em de condições e preço, o direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, a quantidade de quotas 
postas à venda, o preçorforma,~-e.-prazo_ de que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de' Rlie'f~êné~, : o, r de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da nofifi~ção ou a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seú=atreito a cessão das quotas se fará na 
proporção das quotas que então possuírem. esse Rrazo sem que seja exercido 
o direito de preferência, '!~ ql1iqltas,-podelrãol-se:r-li'v~€~mE!I1 u:ahsferidas. • • ... ., .. - 

- . ~ .• 
CLÁUSULA OITAVA,.· ADMINISTRAÇÃá· 'SOCIEDADE E USO DO NÜ~.i~ 
EMPRESARIAL: A admWstIaçào'Ciã sôdeefàde . 'á:EBIMAR ANTONIO ESSER4e 
DORLAI VILSON LEq~,~~DT, com os .,..n"or,:>c e a~ie..iliç~s de gerir e admitÍiJ.ifllf 
os negócios da sodedâa~:' representá-Ia, e passivamente, judicial e !~~b-~ 
judicialmente, perante órgãos públicos, . futahtéfras, entidades privaí!as~e 

··r . , vi' , _. ~"" ~ . ~. .., 
terceiros em geral, bem cgm_g:,praticar todos os .' à consecuçâ'Cl.c!"S 
objetivos ou à defesa dos iÍt,tEd:e, es e.direitos autorizado o uso do ~(.n;l1é 
empresarial tsoladamente. I:_\~ri')t_ . -. . ~. 
§ 1. o. É vedado o uso do nomê:~l:nÉ.f~saria1 
ou assumir obrigações seja em fáv(?i_ 
como onerar ou alienar bens imóveis êfa "~u •.. '''''''la.UF, 
§ 2. 0_ Faculta-se aos administradores, 
sociedade, procuradores para período 
especificar os atos e operações a serem praticados; 
§ 3.°. Poderão ser designados administradores sócios, obedecendo ao disposto no 
art. 1.061 da Lei n.? 10.406/2002, ou seja, a \,L'-'''~5'1''''.''U deles dependerá de aprovação da 
unanimidade dos sócios, enquanto o capital estiver integralizado, e de dois terços, 
no mínimo, após a integralização. 
§ 4.°. A investidura de administrador ~''-''~ó'''''''''''I'-' em ato separado deverá obedecer às 
formalidades da legislação vigente. 

~ . 
n ••.•.• ' •••. "'''' estranhas ao interesse tQC"i;l 

quotistas ou de terceiros; .h.étl~ 
autorização do outro sócio. 

constituir, em nome da 
devendo o instrumento de mandato 

CLÁUSULA NONA • RETIRADA 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de 
regulamentares pertinentes. 

sócios poderão, de comum 
IJ~"'-~".vv"'" I observadas as disposições 



social, coincidente com o ano civil, os prestarão contas 
sua administração, procedendo à elaboração inventário, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requeridas legislação societária, elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasileiras de participando todos os sócios 
dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporcao das quotas de capital que possuem 
na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar y<U.<UL'''_'"'''" ou balancetes patrimonia1s em 
períodos inferiores a um ano, e o lucro nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente às quotas de capital de um. Nesse caso será observada a 
reposição dos lucros quando a distribuição o capital social, conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n," 10.406/-~Oº2~._ .,.,_ ,-. _. . ::- ~::4 ~ - - .~? 

CLÁUSULA DÉCIMA ;~i~ElRA?~, ' .... ' . ..,,"".'YILa.;;· .1.,.,. - ":AS CONTAS: Nos quatro 
meses seguintes ao término d~'ex~C!9io . i!lS:;-SÓeiGIS deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores. quando fOl ,9~fas9:, . 

J ,:1 ;_ 
,:)' .. - 

CLÁUSULA DÉCIMA SEÇ;ÚNDA - F.u .•.•.. "'.......... çÃO DE sQçió: 
Falecendo ou interditado gualqu.et: sócio, a sociedadecontínuará suas atividades ~Q!l~ és 
herdeiros, sucessores e o ':il{c~ai' Nãõ sen~õ.· interesse de.!!f'é'~ ~ • 
dos sócios remanescentésj ,9. *.alor de seus . e liquidado com b<!S'E!:na 
situação patrímoníal d~" s~ciedade, à. d~tã - verificada em báhÍl~ 

lm d 
t •• ~.. •• •• especía ente levanta o. . ~:'. _.' ~ •• 

' •.. ~ "" 

Parágrafo único - O me~nícf~prOcedhnenfo. 
sociedade se resolva em relação sócio. _ 

• J' 
:- 

CLÁUSULA DÉCIMA DESIMPEDIMENTO, Os . .. 
Administradores declaram, sob as estão impedidos de exêbGê~"a 
administração da sociedade, por lei e~p_g_cia:l/' virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime raumentar. de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica o foro da comarca de Mercedes-Pr 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, 
com expressa renúncia a qualquer outro, por especial ou privilegiado que seja ou 
venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, 
testemunhas a presente alteração, em 3 (três) 
fielmente por si, se\lS.:l'\er§e~ e sucessores 
\IIUN1C1PIO; .. ,i~·'''''·· - .. 
I Certificc" .: .» "~o '-:e cOrf'~ , 
confere r. '.1 u .)'. ... ;\). 1>..;1 no o 9 ~ercedes -PR, 23 de A 

1 ,-"I·)../O.:?I.J.~ 
Merr.' 'r· ~._-._:_~.t52 --n- 

t 

e assinam, juntamente com 2 (duas) 
de igual teor e forma, obrigando-se 

a cumpri-lo em todos os seus termos. 

_" 
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ESSER & T 
CNPJ 04.760.863/0001-18 

Supermerc 

LTDA 
IE 90246684-33 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIME TO DOS REQUISITOS DE 
HABILITA ÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 15/2021 

ESSER & LEONHARDT - LTDA, inscrita no NPJ/MF n", 04.760.863/0001-18, neste ato 
representada por seu representante legal, o Sr. DO AI VILSON LEONHARDT, portador da 
Carteira de Identidade n." 3.457.748-0, expedida p Ia SSP/PR, e do CPF n°. 466.975.009-72, 
DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do arti 04°, inciso VII, da Lei n." 10.520/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para Pregão acima mencionado 

ERCEDES - PR, 23 de fevereiro de 2021. 

ESSER & LEONH RDT LTDA 
I DOR,LAI VILSON EONHARDT 
// SOCIO-ADMINI TRADOR 
j/ CNPJ: 04.760.8 3/0001-18 

Avenida João III, 473, Fone: (045)3256-1155 
CEP 85. 98-000 - Centro - Mercedes - PR 





~ , 
IRMAOS ESSER COMERCIO DE IMENTOS LTDA - ME 

CNPJ 12.403.480/0001-10 
Comércio alimentos. 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCI L 15/2021 

TERMO DE CREDEN 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 15/2021 

o abaixo assinado, MOEMA SCHNEIDER ESSER inscrita no CPF/MF sob n." 058.968.689- 
52, portadora da Carteira de Identidade n." 9.602.875 O, expedida pela SSPIPR, na qualidade de 
responsável legal do proponente IRMÃOS ESSER OMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA - 
ME, vem, pelo presente, informar V.Sa. que o senhor LGO GUNTER ZIMMERMANN, inscrito 
no CPF n." 802.429.369-20, portador da Carteira de Identidade n." 
5701486-5, expedida pela SSP/PR, é a pessoa or nós designada para acompanhar o 
procedimento licitatório, na modalidade de Pregão P sencial, sob n." 15/2021, com autorização 
para, em todas as fases, representar a empresa su ra, tomar qualquer decisão, inclusive: a) 
apresentar a declaração de que a empresa cumpre a exigências contidas no Edital e em seus 
Anexos; b) entregar os envelopes contendo as pr postas de preços e a documentação de 
habilitação; c) formular lances ou ofertas verbalmen e; d) negociar com o Pregoeiro a redução 
dos preços ofertados; e) desistir expressamente da int nção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão pública ou, se for o caso, manife tar-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de fazê-lo; f) assinar a ata da sessão; g) pres ar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
Pregoeiro e; h) praticar todos os de ais atos pertinentes ao certame. 
O presente Termo é válido somente até o final do cert me em epígrafe. 

MERCEDES - PR, 23 de fevereiro de 2021. 

IRMÃOS ES ER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
MOEMA SCHNEI ER ESSER 
SÓCIA-ADMINIS RADORA 
CNPJ: 12.403.48 /0001-10 

Rua Monte Cas elo, 575, Fone: (045)3256-1160 
CEP 85.9 8-000 - Centro - Mercedes - PR 
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- ~ IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
CNPJ 12.403.480/0001-10 IE 90530002-47 

Comércio varejista e alimentos. 

ANEXO I 

PREGÃO PRESENC AL 15/2021 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMEN O DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇ O 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia} n." 15/2021 

IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n", 
12.403.480/0001-10, neste ato representada por s u representante legal, a Sra. MOEMA 
SCHNEIDER ESSER, portadora da Carteira de entidade n." 9.602.875-0, expedi da pela 
SSPIPR, e do CPF n". 058.968.689-52, DECLARA, s b as penas da lei, nos termos do artigo 4°, 
inciso VII, da Lei n." 10.520/2002, que cumpre ple mente os requisitos de habilitação para o 
Pregão acima mencionado 

ERCEDES - PR, 23 de fevereiro de 2021. 

IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE LIMENTOS LTDA - ME 
MOEMA SCHNEID R ESSER 
SÓCIA-ADMINIST DORA 
CNPJ: 12.403.48 0001-10 

Rua Monte Cas elo, 575, Fone: (045)3256 1160 
CEP 85.9 8-000 - Centro - Mercedes - PR 



CERTIDÃO SIMP 

Empresa~"Fácil !!:! 

1 de 1 

Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

Sistema Nacional de Registro de Emp esas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as infonnações abaixo constam dos doeu entos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vi entes na data da su ex edição. 

NIRE (Sede) 
41206847738 

CNPJ 
12.403.480/0001-10 

Data de Ato Constitutivo 
18/08/2010 

Inicio de Atividade 
16/08/2010 

Nome Empresarial: IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA· ME Protocolo: PRC2105313580 

Natureza Juridlca: Sociedade Empresária Limitada 

Endereço Completo 
Rua MONTE CASTELO, N° 575, CENTRO - Mercedes/PR - CEP 85998-000 

Objeto Social 
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), de peças e acessórios para i stalação de botijões de gás (mangueiras, abraçadeiras, 
vedadores, capas e suportes), de plantas e flores naturais e artificiais, de artigos fot ráficos e para filmagem, de produtos alimentícios, de bebidas, 
gelo e carvão (disque festa), de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe soal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar, Laboratório de revelação fotográfica. 

Capital Social 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
Capltallntegralizado 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome 
MOEMA SCHNEIDER 
ESSE R 

CPF/CNPJ 
058.968.689-52 

Participação no capital 
R$ 2.500,00 

Administrador 
S 

Término do mandato 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2105313580 

Administrador 
N 

Término do mandato Nome CPF/CNPJ 
GABRIEL ANTONIO ESSER 097.707.649-06 

Dados do Administrador 
Nome 
MOEMA SCHNEIDER ESSE R 

Último Arquivamento 
Data 
12/12/2016 

Número 
20167576658 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTR TUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE G S L TOA - ME 
CNPJ/MF: nO 12.403. 8010001-10 

NIRE: 412.068 773-8 
Folha: 1 de 6 

MOEMA SCHNEIDER ESSER. brasileira, maior, solteira, nascida em 
08/11/1993, natural de Marec ai Cândido Rondon-PR empresária, 
inscrita no CPF/MF sob nO O 8.968.689-52, portador da carteira de 
identidade RG nO. 9.602.875- /SSP-PR, expedida em 18/06/2002, 
residente e domiciliada Rua 7 d Setembro, 385, apto 801 - Edifício D. 
Pedro, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

GABRIEL ANTONIO ESSER brasileiro, menor púbere, solteiro, 
nascido em 27/03/1998, natur I de Marechal Candido Rondon-PR, 
estudante, inscrito no CPF/MF sob n". 097.707.649-06, portador da 
carteira de identidade RG n". 9.602.871-1/SESP-PR. expedida em 
14/02/2012, residente e domicil ado na Rua 7 de Setembro, 385, apto 
801 - Edifício D. Pedro, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 
85960-000., assistido por Fe nanda Luiza Schneider, brasileira, 
divorciada, empresaria, inscrit no CPF/MF sob nO 886.302.699-87, 
portadora da Carteira de identid de Civil RG nO 5.472.371-7/SESP-PR, 
residente e domiciliada na Rua de Setembro, 385, apto 801 - Edifício 
D. Pedro, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de FM COMÉRCIO DE GÁS L TOA - ME, com 
sede na Rua Monte Castel , 575, Centro, Mercedes-PR, CEP 
85998-000, e inscrita no C PJ/MF sob nO. 12.403.480/0001-10, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob nO 412.0684773-8 em 
18/08/2010; resolvem alterar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas se uintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO O NOME EMPRESARIAL: A sociedade 
que gira sob o nome empresarial de FM CO ÉRCIO DE GÁS L TOA - ME, passa a 
denominar-se, a partir desta data, IRMÃOS SSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
L TOA - ME, sem solução de continuidade, assu indo o ativo e o passivo da sucedida. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração do ramo e: COMERCIO VAREJISTA DE GAS 
LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) e; C MERÇIO VAREJI?TA DE PEÇAS E 
ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE OTIJOES DE GAS (MANGUEIRAS, 
ABRAÇADEIRAS, VEDADORES, CAPAS E S PORTES)., passa a partir desta data a 
ter o seguinte objeto: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), de 
peças e acessórios para instalação de botljõ es de ~ás (mangueiras, abraçadeiras, 
vedadores, capas e suportes), de plantas e lores naturais e artificiais, de artigos 
fotográficos e para filmagem, de produtos a imentícios, de bebidas, gelo e carvão 

JUNTA COMERCIAL DO ES ADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO M 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
PROTOCOLO: 167576658 E 08/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602835436. NIRE: 41 06847738. 
IRMÃOS ESSER COMÉRCI DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Liberta I1o\JUs 
SECRETÁR -GERAL 

CURITIBA, 2/12/2016 
www.empresafai1.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comp ovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos ódigo8 de verificação 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTR TUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE G S L TOA - ME 
CNPJ/MF: n? 12.403. 80/0001-10 

NIRE: 412.068 773-8 
Folha: 2 de 6 

(disque festa), de cosméticos, produtos d perfumaria e de higiene pessoal, 
Comércio atacadista de produtos de higien , limpeza e conservação domiciliar, 
Laboratório de revelação fotográfica .. 

CLÁUSULA TERCEIRA- MAIORIDADE: O sóc o GABRIEL ANTONIO ESSER, acima 
qualificado, passa a partir desta alteração res onder por seus atos como maior de 
idade. 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO: À vista da 
modificação ora ajustada, consolida-se o contr to social, que passa a ter a seguinte 
redação. 

CONTRATO SOCIAL ONSOLlDADO 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO O ALIMENTOS L TOA - ME 

CNPJ/MF: 12.403. 80/0001-10 
NIRE: 412.06 4773-8 

MOEMA SCHNEIDER ESSER brasileira, maior, solteira, nascida em 
08/11/1993, natural de Mare hal Cândido Rondon-PR empresária, 
inscrita no CPF/MF sob n". O 8.968.689-52, portador da carteira de 
identidade RG nO. 9.602.875 O/SSP-PR, expedida em 18/06/2002, 
residente e domiciliada Rua 7 d Setembro, 385, apto 801 - Edifício D. 
Pedro, Centro, Marechal Cândi o Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

GABRIEL ANTONIO ESSER, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 
27/03/1998, natural de Mare hal Candido Rondon-PR, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob n". O 7.707.649-06, portador da carteira de 
identidade RG nO. 9.602.871- /SESP-PR, expedida em 14/02/2012, 
residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, 385, apto 801 - Edifício 
D. Pedro, Centro, Marechal Ca dido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome d IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA - ME, c m sede na Rua Monte Castelo, 575, 
Centro, Mercedes-PR, CEP 85 98-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nO. 
12.403.480/0001-10, registrad na Junta Comercial do Paraná sob nO 
412.0684773-8 em 18/08/201 ; resolvem atualizar o contrato social 
mediante as condições estabel cidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESAR AL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade 

JUNTA COMERCIAL DO E 

CERTIFICO O REGISTRO 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
PROTOCOLO: 167576658 E 08/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602835436. NIRE: 4 206847738. 
IRMÃOS ESSER COMÉRCI DE ALIMENTOS LTOA - ME 

Liberta Bogue 
SECRETÁR A-GERAL 

CURITIBA, 2/12/2016 
www.empresafai1.pr.qov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comp ovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos ódiqos de verificação 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTR TUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁ L TDA - ME 
CNPJ/MF: n° 12.403. 0/0001-10 

NIRE: 412.0684 73-8 
Folha: 3 de 6 

gira sob o nome empresarial de IRMÃOS ESSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TOA 
- ME e tem sede e domicílio na Rua Monte Cas elo, 575, Centro, Mercedes-PR, CEP 
85998-000. . 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS EPENDÊNCIAS: A sociedade poderá 
a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA- INíCIO DAS ATIVID DES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas ativid des em 16/08/2010 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A s 
no ramo de: Comércio varejista de gás lique 
acessórios para instalação de botijões d 
vedadores, capas e suportes}, de plantas e fi 
fotográficos e para filmagem, de produtos ali 
(disque festa), de cosméticos, produtos de 
Comércio atacadista de produtos de higiene 
Laboratório de revelação fotográfica .. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: Oca ital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), divididos em 5.000 (cinco mil) quotas de c pital no valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios 
e distribuídas da seguinte forma: 

ciedade tem por objeto a exploração 
ito de petróleo (GLP), de peças e 
gás (mangueiras, abraçadeiras, 

res naturais e artificiais, de artigos 
entícios, de bebidas, gelo e carvão 
perfumaria e de higiene pessoal, 
limpeza e conservação domiciliar, 

Nome % Cotas Valor R$ 
50.00 2.500· 2.500,00 
50.00 2.500 2.50000 

100.00 5.000 .~º-0,00 . __ . ~ ... _--- 

MOEMA SCHNEIDER ESSER 
GABRIEL ANTONIO ESSER 
TOTAL 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE OS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social, conforme di põe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFE ÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transf ridas a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, e igualdade de condições e preço, o 
direito de preferência para a sua aquisição e postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual ertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda cede ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros ócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo e pagamento, para que estes exerçam 

JUNTA COMERCIAL DO ES ADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
PROTOCOLO: 167576658 E 08/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602835436. NIRE: 41 06847738. 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

LibertA BOlJUa 
SECRETÁRI -GERAL 

CURITIBA, 1 /12/2016 
www.empresAfAc·l.pr.gov.br 

A validade desta documento s. impresso, fica sujeito à comp ovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
, InfOrmAndo seus respectivos ódigos de verifiCAção 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTR TUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁ L TOA - ME 
CNPJ/MF: nO 12.403. 80/0001-10 

NIRE: 412.0684 73-8 
Folha: 4 de 6 

OU renunciem ao direito de preferência, o que d verão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou m prazo maior a critério do sócio 
alienante. Se todos os sócios manifestarem se direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que e tão possuírem. Decorrido esse prazo 
sem que seja exercido o direito" de preferênci , as quotas poderão ser livremente 
transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO O SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade abe a MOEMA SCHNEIDER ESSER, 
com os poderes e atribuições de gerir e ad inistrar os negócios da sociedade, 
representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades priv das e terceiros em geral, bem como 
praticar todos os demais atos necessários à con ecução dos objetivos ou à defesa dos 
interesses e direitos da sociedade, autoriz do o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1.0 - É vedado o uso do nome empresarial em a ividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualqu r dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da socieda e, sem autorização do outro sócio. 
§2.o - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período deter inado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a sere praticados. 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE O SIMPEDIMENTO: A Administradora 
declara, sob as penas da lei, que não está im edida de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de co denação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda qu temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevari ação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as lações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LAB RE: Os SOCIOS poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de " ró-Iabore", observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXER íCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCI S NOS RESULTADOS: Ao término de 
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo' elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, 
elaboradas em conformidade com as Normas Br sileiras de Contabilidade, participando 
todos os sócios dos lucros ou perdas apurado , na mesma proporção das quotas de 
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capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levanta balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores há um ano, e o lu ro apurado nessas demonstrações 
intermediárias, poderá ser distribuído mensalme te aos sócios, a título de Antecipação 
de Lucros, proporcionalmente ás quotas de c pital de cada um. Nesse caso será 
observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, 
conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.? 10.4 6/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· JULGAMEN O DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os ócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem er postos, por escrito, e com a prova 
do respectivo recebimento, à disposição dos sóc os que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA· FALECIM NTO OU INTERDiÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a soci dade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não s ndo posslvel ou inexistindo interesse 
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedad , à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo únlco » O mesmo procedimento se adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . FORO: ica eleito o foro da comarca de 
Mercedes-PR para o exercício e o cumpriment dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato, com expressa renúncia a q alquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavra e assinam, a presente, em via única, 
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e ucessores legais a curnprl-lo em todos 
os seus termos. 

Mercedes-PR, 06 de dezembro de 2016. 
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