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tl.,piaCa'I!UI"'I'I. 25 de setembro de 2017. 
da Verda.d~ 

'. Escreller.!é All10nzada 

I 
JUNTA COMERCIAL 

DO PAAANA' 
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QUARTA AL TERAÇÃOCONTRATUAL 
TRANSFORMAÇÃO,EM EMPRBSÁRIO INDIVIDUAL 

'I 

. FED.ERIZZI & FEDt:RlZZl LTDA,- ME, 
. CNPJ.: 10.489.18.1/00()1~t5 NIRE: 41.106'3480.1 

o sócio abaixo identificado e qualificado: 

PEDRO FEDERIZZI. brasileiro, casado P~Q re,gim~ de cRrntIQhão parcial de 
bens, comerciante, nascido em 20 de dezembro de 1968 •. natural de Laranjeiras' do 
Sul, estado de Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG tio 5.509,~51-61 
SESP-PR e inscrito no CPF sob n° 941:422:629-,,04, residente e domiciliado tia Rua 
Tinguis nO 309, Bairro Santa Oruz, CEP: 85;806-280, munlcípío de Cascavel, Estado 
do Paraná, único sócio .componente da socíedase empresária limitada que glra sob 
nome empresarial FEDERIZZI & FEDERIZZI L TDA - ME,. com sede e .foro á Rua 
ltaquatlaras, n° 774, Jardim Santo OnQfr.e, CEP n" 85;8o.6';300~rià clgade d~ 
Cascavel, estado do Paraná 1 com contrato sacial devidamente regh~trado na Junta 
Comercial do. Estado do' Paraná, sob nO 41-206348081) por despache ént sess~o de 
20 de novembro de 2008, inscrita no CNPJ sob n° 1.0.489.18.1/0001-15. resolve 
transformar o contrato social medtante as condições EtstabelecídÇ\s nas cíáusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA TRANSFORMAÇÃO: Fica tr~nsf()htia'dâ esta 
Sociedade Empresária Limitada em Empresário Indivíduar~, sob o', nome 'empresarial 
de: P FEDERIZZI - ME, com sub-rogaçãa de todos 98 direitQS .~'. ot,_rigações 
pertinentes; 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO. CAPITAL SOCIAL: O acervo desta sociedade, nó 
valor de R$ 40.000tOO (quarenta mil reais), passa a, constituir o capital do 
Empresário Individual a partir da presente data. 

Para tanto, firma nesta mesma data, em dpéumeptq .separado, à 
solicitação de sua 'inscrição como empresário individual,. m.ediante formulário de 
Requerimento de Empresário. 

Cascavel -PR, 22 de Setembro de'2Q17, 

~t~' 
PEDROFED~ 

CPF: 941.422.629-04 
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I TERCElRA,ALTERAÇÃO CONTM:TUAL 
, FED~RtZ21 & FEDERJZZI Lil))(,- ME 

NI,RE: 4120$348.()$1 

MARiA FEDE,RllZl! br~$llelraj natural de Líberato Salzano.- Estado oo Rio 
Grande do. Sul, nascida em 05 de' Junho de 195:5, solteira, ·de maior· e capaz. 
empresária. residente e doriliciliada em 'c.~~cave.l. Parahá, à RUfl Itaq~atiàr~s. n° 
774. Casa, Bairro Santa Cruz. CEP n" 85.806'-300, portadora da Cêdula de 
Identidade Civil RG n° 6.676.312-9 SESPJPR· e ihscrita no CPF/MFn° 940:916 . .849- 
04; e 

PEDRO FEDERllZl. brasileiro, casado pelo regittié de cQniunliãó parçlã,I' de 
bens. c-omerciante, nascido em 20 de dezembro de 1968, natural de Laranjeiras do 
Sul, estado de Pararrá, portador da Carteira de IderitidÇ1de Civil RG :n° '5.509.251-6 I 
SESP-PR e inscrito no CPF sob n~ 941.422~629-04, residente e domiClIiado nã Rua 
Tinguis nO 309, Bairro Santa Cruz, 'CEP: '85.806-280, município de CÇl$cavel, Estado ' 
do Paraná, sócios' componentes dá sociedade empresária limitada que gira sob 
nome empresarial FEDERIZZI & FEDEREZZI, LTDA .• MEl com sede e foro á Rua 
ltaquatíaras, n° 174, Jardim Santo Onofre, OEP n° 85;806~300;na cidade de 
Cascavel, estado do Paraná • ínscríto nQ' CNPJ sob n~ 1 ().489.'1fl1/(]Ó01~t5,. com 
contrato social devidamente registrado na Junta Comercisí do Estado do Paraná, 
sob nO 41206348081, por despacho em sessão de 20 de novembro de, 200'8; 
resolvem por meio deste instrumento particular de alíeração contratúal mQdificaf 6 
seu contrato primitivo conforme as cláusulas e condições segu.intesl 

cLÁUSULA PRIMEIRA: A sócía MARI.A FEOERIZZI, já q:lJalif~çada no pr~ãmburo 
acima. que possui na sociedadeAOO (quatrocentas) quotas no valor de R$1.00 (um 
real) cada urna, não desejando mais permanecer na . secledade, retira-se, da 
sociedade, vendendo e transferindo titules; onerosos, e sub-to~andd todos' direitos e' C\.';'; 
obrigações ao sócio remanescente PEORO' FEOERIZZI.l pelo qual ª .sôcía cédente ~ 
d(Qeclatrra tertrecebi?o) nedsáte lato em rnoedl aitco!rente ~o: pais ~ vaál~r de R$ 400,00 t~ 

ua ocen os reaisj, e pena e gera qu açao ao SaCIO cessien " no. \ 

cLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude da modificação anterior; o capital social que. 
permanece inalterado no valor de R$ 4.0.000,00 (Quarenta mil reais), divjdldo em ~ 
40.000 (quarenta mil) quotas de R$ 1,9.0 (um real) cada uma, totalmente subscrito ,e ~ 
integralizado em moeda corrente.do país, fíca assim dIstribuído: 
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I1 TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL 
FEDERIZZI & FEOERIZZI L TOA· ME 

CNPJ: 10.489.181/0001-15 NIRE: 41206348081 

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do artigo 1033, inciso IV, da Lei 10.40612002, 
a sociedade permanecerá unipessoal, devendo, o sócio remanescente como 
responsável, recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de dissolução. 

CLÁUSULA QUARTA - A, sócia cedente desiste de eventuais ativos existentes na 
empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto ao 
passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente. 

CLÁUSULA QUINTA - A sócia cedente MARIA FEDERIZZI, dá ao sócio 
remanescente PEDRO FEDERIZZI, total, geral e rasa quitação das quotas ora 
cedidas e transferidas, 

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade caberá a PEDRO FEDERIZZI, 
com poderes e atribuições de administrador, dos negócios da sociedade, podendo 
representá-Ia ativa e passivamente; judicial e extra judicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demaís atos necessários á 
consecução dos objetivos ou á defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social, especialmente no tocante às prestações de 
avais, endossos, fianças, cauções de favor, ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 
Parágrafo úni,co: o administrador declara que não está em incurso de nenhum dos 
crimes previstos em leí que os impeça de exercer a administração da sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA- OS sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e 
CONSOLIDAR o contrato social e posteriores alterações, tornando assim sem 
efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e 
demais alterações, que adequado ás disposições da referida Lei n° 10.406/2002 
aplicável a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CONSOllDACÃO DE CONTRATO SOCIAL 

Contrato social consolidado FEOERIZZI & FEOERIZZI L TOA - ME, 
inscrita no CNPJ sob n° 10.489.181/0001-15, Nire: 4120634808-1. 

PEDRO FEDERIZZI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de 
bens, comerciante, nascido em 20 de dezembro de 1968, natural de Laranjeiras do 
Sul, estado de Paraná, portador da Carteira de Identidade Civil RG n° 5.509.251-6/ 
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'lII TERCEIRA,ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
FEDERllllt FEOERIZZI LTOA - ME 

ÓNPJl ,10.489:181J0001~15 

SESP-PR e inscrito 'no CPF sob 'n° 941 A22,629~fl~,:, resIdente> ê c{oriliéUiadó na Rü~ 
Tinguis nó 309, Bairro Santa Cruz. CEP: 85:806,;28Ó. munidpió de:CascaveJ; Estado 
do Paraná, único sócio componente da sociedade ernpre~ária liríiitada que gira: sob 
nome empresarial FEDERIZZI & FEDE'REZZI L TOA - ME, com sede' é foro 'á Rlja 
ltaquatiaras, n° 774, Jardim Santo Onofre, CEP n" 85.,SOS.3ÔO,;na, cidade de 
Cascavel, estado do Paraná , Inscrito no CNPJ .sob n° 1Q,4a9.18110,00'1-15. com 
contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, do Paraná, 
sob nO 41206348081. por despacho em sessão d.e,20 c;te rloyembro de 200.8 ~ sua 
primeira alteração contratual devidamerite regls,frade. na Junta Comercialdo Estado 
do Paraná, sob nQ 201442181~1 por despacho em sessãc de 17 deJu[t:lt)'de 2014 . 
resolve consolidar seu conírato 'sociâl que passaré a I'égé'r-se'pefoqué esta oontido 
nas cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girá sob '0 nome .empresarial FEDERtlZl· & 
FEDEREZZI l TOA - ME, tendo 'sede e foro a Rua: ttaquanaras, nQ 774; Jardlm Santo 
Onofre, CEP n" 85,806-300, na cidade de Cascavel, estado-do Paraná, podendo, 
todavia estabelecer filiais, Jlgências ou sucursais em qualquer ponto c;to território. 
nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os.sõctes, 

cLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade explora: ªS' '~tivi<taqês. dê R:e$taurafttes e 
similares; Lanchonetes, casas de chá. de sucos e similares; Comércio, varejlsfa de -' "_ ..... 
bebidas; Comércio varejista de mercadorias em gera!. com preq:orninâne.ia de 
produtos aíímentícíos - mínímercados, mercearias e armazéns. Prestação de 
serviço de alojamento, pensão, hospedagem, Prestação. Qª servfço q,e alojamento" 
dormitório. 

cLÁUSULA TERCEIRA: A sociédade iniciou suas atividades em 01 de dezembre 
de 2008, sendo seu prazo' de duração índetermlnado, .' 

cLÁUSULA QUARTA; O capital 'social no valor :de R$,40;000,.oO (Quarenta mil 
reais), dividido em 40.00.0 (quarenta mil) quotas dé vaiar nominal R$1,00 (Um r~all 
cada uma, integralizadas em moeda corrente do pals.fiea assim distribuído: 

CLÁUSULA QUINTA! A responsabi.lidade de oada $.õcio fiCá restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem saUdariám,ente pela jntegr~tiz:ação do eapital 
social. 
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IV TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL 
FEDERIZZI & FEDERIZZI L TOA - ME 

CNPJ: 10.489.181/0001-15 NIRE: 41206348081 

Paragrafo Único: Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 
10A06/02 e pelo artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não 
respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

CLÁUSULA SEXTA: Nos termos do artigo 1033, inciso JV, da Lei 10.406/2002, a 
sociedade permanecerá unipessoal, devendo, o sócio remanescente como 
respon sável , recompor seu quadro socíetário no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de dissolução. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida isoladamente 
pelo sócio PEORO FEDERIZZI, com poderes e atribuições de administrador, dos 
negócios da sociedade, podendo representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extra 
Judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários á 
consecução dos objetivos ou á defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
ficando vedado o uso da denominação social ou firma, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse 'Social, especialmente no tocante às prestações de avais, 
endossos, fianças, cauções de favor, ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 
Parágrafo 1°: Fica facuftada a nomeação de administradores não pertencentes ao 
quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art, 1.061 
da Lei nO 10.046/2002. 
Parágrafo 2°: Os sócios no exercício da administração da sociedade terão direito a 
uma retirada mensal a título de "Pró-Labore", cujo valor será fixado, de comum 
acordo entre sócios. 

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada 
ano, quando a administradora prestará contas justificadas de sua administração, 
procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado 
econômico. cabendo as sóclas, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados, Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

CLÁUSULA NONA: Retirando-sel falecendo ou interditado qualquer sócio a 
sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na 
continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço 
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou 
suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a 
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v TERCEIRAALTERAÇAo. CONTRATUAL . . 

FEDERllZl ai FEDERIZZn •. TDA ,. Me 
CNPJ: 10A89.181tO'OQ1-'1$ 'NIR~: 412CJ~348ôa1 

sociedade poderá .contínuar com :'ápenas: um sócio por mais .de t80 (cento e oitenta) 
dias. . 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em Outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu.sócio. 

CLÁU.SULA DÉCIMA: O adminlstraaór deolara sob as penas d~. Lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade', por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeito$ dela,. a pena que 
vede, ainda que temporariamente) o acesso a '~rgos pObllcos,; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculate ou contra 
economia popular, contra o sistema flnancelro naclonále contra ri():rm~s: de defesa 
de concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou propriedade. (Art. 
1.011. §1°,CC/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA P,RIMEIRA: OS casos omissosneste .Qontraio serão re.SQlvidas 
com a observância dos preceitos do Código CiVil, Lei nO '10;406/2002 de 10 de 
janeiro de 2Ó02 e de outros dispositivos leg:aiS apllcávels, .. 

CLÁUSULA DÉC.IMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, para o exerclcio e o cumprimento dos dll'eito$ e :obriQ'açpes resultantes 
deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer' outro, por mais 
privilegiado que seja. .. . - .. . '. . : 

EI por se acharem em perfeito acordo em tudo quaMdo neste· instru:m~nto 
particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente. contrato. asaínando-o em 
única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Cori1~rçial do Estado do 
Paraná, para que produza os efeitos legais. 

scavel- PR. 26 de. Júlho de2017_ 

MARIA FEDERIZZI 
CPF: 940.9'1'6;849-04 

)n·~l~_ ~ f0UJJ(JJ (~._.' 
PEDRO FEDERIZZI 
CPF: 941.422 .. 629-04 

.... ~~ .. : (V1G .. .. 

Jussara 
RG: 1 OR- 2._971.434 
CPF:022.864.099-78 

~luM' lY1MaM ch 
Osni Fernandes 
RG: 4,569.544.-1 
CPF':.52a;6't4.89~F53· 

Testemunhas: 
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I SEGUNDA ALTERAÇÃO.'CONTRATUAL 
FEDERIZZI & FSOER1ZZllTOA ;; ME 

'GNPJ: 10.489.181/0Q01'45 NI,RE:"41206:3480.$1 

ADR1ElI APARECI,DA PANIZZON, brasileira, natural de Laréimjeiras do Sul, 
Estado do Paraná, nascida em 29 de Maío de 1-990; solteira, de maior e capaz, 
empresária, residente e domiciliada em "Cascavel; Paraná, á Rua, ltáquatiaras riO 
774, casa, Jardim Santo o nofre , CEP: 85:806-300, portadora de Cédula de 
Identidade Civil RG n° 1Q.687.998:-.2~SSP/PR e ínscrlta noCPF/MF n" 013,734~179- 
30;e 

MARIA ,FEDERIZZJ, brasileira, natural de, Liberato Salzano, Estado do Ri'Q 
Grande do Sul, nascida em 05 de Junho de H~55, solteira, ~e mater e capaz, 
empresária, residente e domiellíada em Cascavel, Paraná, à Rua Itaquatiaras, nÓ 
774, Casa, Bairro Santa Cruz, 'CEP n° 85.806.-300, portadora da' Cédula de 
Identidade Civil RG n° 6.676.312-9 SESP/PRe Inscrita no CPF/MF DO, 940.916'.849- 
04, únicas sócias componentes da sociedadeernpresãrla limitada que gira sob nome 
empresarial PANIZZON & FEDEREZZI L TOA - ME, sediada na eidade d~ Cascavel, 
estado do Paraná á Rua Itaquatiaras, n" 774, Jardim Santo Onofre, CEP n° 85:80&- 
300, conforme contrato social, devldarnente regíst(ado lia Junta Comercial do Estado 
do Paraná, sob nO 41206348Q81, por despacho em sessão de 20 .de novembro .de 
2008 e inscrito no CNPJ sob n° 10.489.181/0001'-15, resolvem por meio deste 
instrumento particular de alteração contratual modificar o seu contrato ptimitivo 
conforme as cláusulas e condições seguintes: 

cLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia ADRIEll APARECIDA PANIZZON. altera o 
endereço de sua residência para 10A Rua Lageado n° 874, Casa 01', Bairro Canada, 
Cep: 85~813-590, na cidade de Cascavel, estado do' Paratrá. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade Empresária Limitada altera seu nome 
empresarial para FEOERlZZl & FEOEREZZI L TOA - ME~ com sede na Rua 
Itaquatiaras, n° 774, Jardim Santo Onofre, CEP: ,85.806-300, na cidade de Cascavet, 
estado do Paraná. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ingressa na sociedade pelo presente ínstrurnento, o' sócio 
PEDRO FEDERIZZI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens) 
comerciante, nascido em 20 de dezembro de 1968, natural de Laranjeiras do SUl; í 
estado de Paraná, pcttador da Carteira ele Identidade Civil RG nP 5:'509:251';6 I 
SESP-PR e inscrito no CPF sob n" 941.422.629-04, residente e domíciliado na Rua 
Tinguis nO 309, Bairro Santa Cruz, CEP: 85.806.,.280, município de Cascavel) Estado 
do Paraná. 

CLÁUSULA QUARTA : A sócía AORtELI APARECIDA PANIZZON, que possui na 
sociedade 14.850 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta) quotas nó. valor de R$1.00#' 
(um real) cada urna, com total de R$ 14.850,00 (quatorze mil, oítecentos e oínquenta ' " 
reais), totalmente integralizadas em moeda 'corrente do páisr retira ... se da sociedade, ., •.. '. 
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rr SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL 
FEDERIZZI & FEDERIZZI LTDA - ME 

CNPJ: 10.489.181/0001-15 NIRE: 41206348081 

vendendo e transferindo títulos onerosos ao sócio ingressante PEDRO FEDERIZZI 
14.850 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta) quotas pelo preço certo e ajustado de 
R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais), pelo qual a sócia cedente 
declara ter recebido em moeda corrente do pais, neste ato, e dá plena e geral 
quitação ao sócio cessionário. 

CLÁUSULA QUINTA: O sócio ingressante PEDRO FEDERIZZl integra a sociedade 
com 24.750 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta) quotas no valor de R$1,OO 
(um real) cada uma, com total de R$ 24.750 (vinte e quatro mil, setecentos e 
cínquenta reais), totalmente íntegralízadas em moeda corrente do país. 

CLÁUSULA SEXTA :. A sócía MARIA FEDERIZZI, que possui na sociedade 150 
(cento e cinquental) quotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma, com total de 
R$150,00 (cento e cinquenta reais), totalmente integralizadas em moeda corrente do 
país, integra o capital com mais 250 (duzentas e cinquentas) quotas no valor de 
R$1,00(um real) cada uma, totalízando 400 ( quatrocentas) quotas pelo preço certo 
e ajustado de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social da empresa no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), após suas integralizações passa a ser R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais). 

CLÁUSULA OITAVA- Em virtude das modificações anteriores, o capital social, 
totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os 
sócios' 

SOCIOS QUOTAS CAPITAlR$ FERe;, % 
PEDRO FEDERIZZI 39.600 R$ 39.600,00 99,00 
MARIA FEDERIZZI 400 R$ 400,00 1,00 

TOTAL 40.000 R$ 40.000,00 100,00 

CLÁUSULA NONA - O sócio ingressante declara conhecer a situação econômico- 
financeira da sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações ~ 
provenientes de suas quotas, bem como assumindo integralmente o ativo e passivo 
destas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio ingressante declara que não está incurso em '::: 
nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividades mercantis. ~ 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sócia cedente ADRIELI APARECIDA 
PANIZZON, dá ao sócio ingressante PEDRO FEDERIZZI, total, geral e rases-s-ss 
quitação das quotas ora cedidas e transferidas. 
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III SEGUNDAALT~~RAÇÃO'ÇQNTRATUAL 
FEDERIUI & FEIl.ERIZZI L.TDA - ME 

·CNPJ: 10.489.18110001-15' NIRE: ·41206348081 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ~ A fesponsabiiidaQe·de·cada $ó~ro é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos' respondem solidariamente 'pela integralização do 
capital social. 

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A. adininistr~çãó da 'sociedade caberá a PEDRO 
FEDERIZZI, com poderes e atribuições de administrador,. dos negócios da 
sociedade, podendo representá-Ia ativa e passivamente; judiciàl' e extra 
judicialmente, perante -órgãos públicos, institulções financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos . ne~ssários á 

consecução dos objetivos ou á defesa dos interesses e díreito~ da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial indiVidualmente; vedado; no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social, especialmente no tocanteas prestações de 
avais, endossos, fianças, cauções de tavor.ou assumir obrigações seja emfavardé 
qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar bert$' {móvei's'da 
sociedade, sem autorização do outro sócio, 
Parágrafo único: O administrador declara que não está em incurso de, nenhum dos 
crimes previstos em lei 'que os impeça de exercer -a administraÇão da sceíedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA~ Os sócios RESOl.:VEM, por este instrumento, 
atualizar e CONSOLIDAR o contrato social e posteriores alterações, tomando assim 
sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas .00 contrato 
primitivo e demais alterações, que adequado ás disposições da referida Lei nô 

10.40612002 aplicável a este tipo societério, passa a ter a seguinte reaaçãô: 

.CONSOLlDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

Contrato social consolidado FEDERIZZI & FEDER1ZZ1 L TOA- ME, 
inscrita no CNPJ sobn" 10.489.181/0001-15, Ni_(e:'4120634808"1. 

MARIA FEDERIZZI, brasííeira, nafuràl de Llberato Sàlz~no, Estado do Rio 
Grande do Sul, nascida em 05 de Junho de' 1955, sclteira. de maior e capaz, 
empresária, residente e domiciliada em Cascavel, Paraná, à Rua Itaquatiaras, n° 
774, Casa, Bairro Santa Cruz, CEP nó 85.80&.300. portadora da Cédula de 
ldentldade Civil RG n° 6.676'.312-9 SESPLPR·~ Inscrita no CPF/MF n° 940.916.849- \ 
04; e 

PEDRQ FEDERIZZI, brasileiro" casado pelo regime de comunhão pardal de .•.. 
bens, comerciante, nascido em 20 de deeembro de, 1968; natural d:e ~ar~njeiras:,dQ ~.' 
Sul, estado de Paraná, portador da Carteira de Identidade Cívil RG n" 5.509.251-6/ ~ 
SESP-PR e inscrito no CPF sob n° 941.422.629-0~. residente e domiciliado na Rua ~ 
Tinguis nO 309, Bairro Santa Cruz, CEP: 85.806-280, municiplo de Cascavel, Estado ~ 
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CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), v 

dividido em ao.ooo (quarenta mil) quotas de valor nominal R$1,OO (um real) cada «". 
uma, integralizadas em moeda corrente do pais, assim distribuido entre os sócios: ~ 

~ 

~ 

IV SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA TUAL 
FEOERIZZI & FEOERIZZI L TOA - ME 

CNPJ: 10.489.181/0001~15 NIRE: 41206348081 

QO Paraná, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob 
nome empresarial FEOERIZZI & FEOEREZZI L TOA - ME, com sede e foro á Rua 
Itaquatiaras, n° 774, Jardim Santo Onofre, CEP n° 85.806-300,na cidade de 
Cascavel, estado do Paraná , inscrito no CNPJ sob n° 10.489.181/0001-15, com 
contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, 
sob nO 41206348081, por despacho em sessão de 20 de novembro de 2008 e sua 
primeira alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado 
do Paraná, sob nO 20144218151 por despacho em sessão de 17 de Julho de 2014 , 
resolvem consolidar seu contrato social que passará a reger-se pelo que esta 
contido nas cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girá sob o nome empresarial FEDERIZZI & 
FEDEREZZI L TOA - ME, tendo sede e foro á Rua Itaquatiaras, n° 774, Jardim Santo 
Onofre, CEP n° 85.806-300, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, podendo, 
todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território 
nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade explora as atividades de Restaurantes e 
similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Comércio varejista de 
bebidas; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Prestação de 
serviço de alojamento, pensão, hospedagem, Prestação de serviço de alojamento, 
dormitório. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de dezembro 
de 2008, sendo seu prazo de duração indeterminado. 

SOOIQS' QUOTAS CAPITAL R$ PERCo % 
PEDRO FEDERIZZI 39.600 R$ 39.600,00 99,00 
MARIA FEDERIZZI 400 R$ 400,00 1,00 

-.;,., 

TOTAL 40.000 R$ 40.000,00 100,00 .~~.;. " 

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser 
cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso 
consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas á venda, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2017 11:09 SOB N' 20171658159. 
PROTOCOLO: 171658159 DE 31/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11702339480. NIRE: 41206348081. 
FEDERIZZI & FEDERIZZI LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 23/06/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



v SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ: 1 O.489~181/0001 ~1 S NIRE:: 41206348081 

CLÁUSULA SEXTA: A respoosabilídade de cada sócio 'fica -restrità .ao vaiar de-suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela: integtaJização do oapítaleoctat. 
Parágrafo Único: Segundo remissão detérmi.nada' pelo attigo 1.054 da Lei 
10.406/02 e pelo artigo 997 da mesma. legjsh:~çã.or fica expresse que os só.cios não 
respondem subsidianamente pelas oprigações sociais. 

cLÁUSULA SÉTIMA; .A administração da :sociedade ·será exercjda, isoladamente 
pelo sócio PEDRO FEDERIZZI, com poderes e atribuições de a'dmilli'strador, dos 
neqócios da sociedade, podendo representã-ía ativa e passivamente, judicial e extra 
judicialmente, perante órgãos públicos., instituições fihanceiras, entidades privadas é 
terceiros em geral, bem como praticar todos os 'demais atos necessários á 
consecução dos objetivos ou á defesa dos ínterêssés e dit~it()s d~ $ocieQade1 
ficando vedado o uso da denominação social ou firma, no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social, especialmente no teóante às' prestações de avais, 
endossos, fianças, cauções de favor, ou assumir obrigações seJá $m favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorieação do outro sõcío. 
Parágrafo 1°: Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao 
quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art, t.061 
da Lei nO 10.04612002. 
Parágrafo 2°: Os sócios no exercício da adrnínistração da sociedade .. terão direito a 
uma retirada mensal a título de "Pró-Labore", cujo Valor será fi~~dd:i de comum 
acordo entre sócios. 

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada 
ano, quando a administradora prestará contas .justificadas ae SUS:i' administração, 
proce:.d~do á elaboração ~o inventário, ~o balanço patrimónial, e do resultado . ~ 
econormco, cabendo as socras, na proporçao de suas quotas, os lucros ou perdas ~ 
apurados, Nos quatro meses seçutntes ao término do '~X,erttQiq. social, os sócios ' 
deliberarão sopre as contas e designarão admínistradones) quando for o 0a.SO; . 

CLÁUSULA NONA: Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer .S6CID) a 
sociedade não se dissolverá, continuará ~u'!a$ atividades çpil'l os. herdeiro$" 
sucessores e o incapaz, desde- que autorizado legalmente. Inexistitldo lntetesse na 
continuidade da sociedade esta será liquíqadi:t. apç,s a ªputãçJó dÇl Balanço 
Patrimonial na data do evento. Q resultado positivo ou negativo será distribuído" ou 
suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a 
sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 1 fiQ (cento e oitenta) 
dias. 
Parágrafo Único: O mesmo precedimento será adotado em outros casos em quê a' 
sociedade se resolva em relação a seu.sôclo, 
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VI SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
FEOERIZZI & FEOERIZZI LTOA - ME 

CNPJ: 10.489.18110001-15 NIRE:41206348081 

CLÁUSULA DÉCIMA: OS administradores declaram sob as penas de Lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimeníar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra 
'economia popular, contra o sistema financeiro nacional e contra normas de defesa 
de concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou propriedade. (Art. 
1.011. §1°,CC/2002). 

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos 
com a observância dos preceitos do Código Civil, Lei nO 10.40612002 de 10 de 
Janeiro de 2002 e de outros dispositivos legais aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da cidade de Cascavel, Estado 
do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato; renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento 
particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em 
única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado o 
Paranà, para que produza os efeitos legais. (~ 

v7(_(2 
Cascavel - PR, 19 de Jun G~ 17 . .... r- 

0. 

MARIA FEDERIZZI 
CPF: 940.916.849-04 

L-?&cl;w E ' ~9'-'ÔsJ t PEDROFEÕ~ 
CPF: 941.422.629-04 

Jussara G 
R:G: 10R- .971.434 
CPF:022.864.099-78 

Osni Fernandes 
RG: 4.569.544-1 
CPF: 523.614.899-53 
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I 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Sociedade Limitada 

:~~~REGIO "~,, ?t., 
' ...• l ''<'\ 

ADRIELI APARECIDA PANIZZON, brasileira, natural de Laranjeifa~ do ! ) 
Estado do Paraná, nascida em 29 de Maio de 1990, solteira, de maidr e, 1 I 

empresária, residente e domiciliada em Cascavel, Paraná, á Rua Itaquatiatas\l' (Ij F / ;' 
casa, Jardim Santo Onofre, CEP: 85.806-300, portadora de Cédula de Idel'l\l"t@d.eA~ 
Civil RG n° 10.687.998-2/ PR e inscrita no CPF/MF n° 073.734.179-30; e M)t~L • 
FEDERIZZI, brasileira, natural de Liberato Salzano, Estado do Rio Grande do Sul, 
nascida em 05 de Junho de 1955, solteira, de maior e capaz, empresária, residente e 
domiciliada em Cascavel, Paraná, à Rua Itaquatiaras, n° 774, Casa, Jardim Santo 
Onofre, CEP n° 85.806-300, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n° 
6.676.312-9/PR e inscrita no CPF/MF n° 940.916.849-04, únicas sócias 
componentes da sociedade empresária limitada que gira sob nome empresarial 
PANIZZON & FEDEREZZI LTDA - ME, sediada na cidade de Cascavel, estado do 
Paraná á Rua Itaquatiaras, n° 774, Jardim Santo Onofre, CEP n° 85.806-300, 
conforme contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná, sob na 41206348081, por despacho em sessão de 20 de novembro de 2008 
e inscrito no CNPJ sob n° 10.489.181/0001-15, resolvem por meio deste instrumento 
particular de alteração contratual modificar o seu contrato primitivo conforme as 
cláusulas e condições seguintes: 

PANIZZON & FEDERIZZI LTDA - ME 

CNPJ: 10.489.181/0001-15 NIRE: 41206348081 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa ter como objeto a exploração no ramo de 
Restaurantes e similares; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; Comércio 
varejista de bebidas; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Prestação de serviço de 
alojamento, pensão, hospedagem, Prestação de serviço de alojamento, dormitório. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Todas as demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, 
renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e contratadas, datam e assinam juntamente com 
duas testemunhas o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, obrigando-se 
fielmente por si e seus herdeiros e sucessores a cumpri-Io em todos os seus termos. 

Cascavel- PR, 11 de julho de 2014. 

~~.~~ 
MARIA FEDERIZZI 
CPF: 940.916.849-04 

ADRIEU' PARE DAiZON 
CPF: 073.734.179-30 

Testemunhas: !l~~ 
Osni Fernandes 
RG: 4.569.544-1 
CPF: 523.614.899-53 

Juss ra Guzzi 
RG: OR- 2.971.434 
CPF:022.864.099-78 

.. 
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PANIZZON & FEOERIZZI L TOA 
CONTRATO SOCIAL 
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ADRIELI APARECIDA PANIZZON, brasileira, natural de Laranjeiras tfd~~ul;; 
Estado do Paraná, nascida em 29 de Maio de 1990, solteira, de maior e capaz, 
empresária, residente e domíciliada em Cascavel, Paraná, à Rua Itaquatiaras, 
n". 774, Casa, Jardim Santo Onofre, CEP 85.806-300, portadora de Cédula de 
Identidade Civil RG n° 10.687.998-2/PR e inscrito no CPF/MF n° 073.734.179- 
30 e MARIA FEDERIZZI, brasileira, natural de Liberato Salzano, Estado do Rio 
Grande do Sul, nascida em 05 de Junho de 1955, solteira, de maior e capaz, 
empresária, residente e domiciliada em Cascavel, Paraná, à Rua Itaquatiaras, 
n°. 774, Casa, Jardim Santo O nofre , CEP n". 85.806-300, portadora da Cédula 
de Identidade Civil RG nO 6.676.312-9/PR e inscrito no CPF/MF n° 940.916.849- 
04; constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEOE E DOMiCíLIO: A 
sociedade girará sob o nome empresarial de PANfZZON & FEDERIZZI L TOA, 
tendo sua sede e foro em Cascavel, Estado do Paraná, na Rua Itaquatiaras, nO. 
774, Jardim Santo Onofre, CEP 85.806-300. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a 
exploração no ramo de: Comércio de Lanches Bebidas e Refrigerantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA: CAPITAL SOCIAL: O capital social será de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), divididos em 15.000 (quinze mil) quotas de valor 
nominal R$-1,00 (um real) cada, integralízadas neste ato, em moeda corrente 
do país, pelos sócios: 

SÓCIOS 
ADRIELI APARECIDA PANIZZON 
MARIA FEDERIZZI 
TOTAL 

QUOTAS 
14.850 

150 
15.000 

VALOR R$ 
14.850,00 

150,00 
15.000,00 

(% ) 
99,00 

1,00 
100,00 

CLÁUSULA QUARTA: INíCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
DA SOCIADADE: A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Dezembro de 
2008 e seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas 
são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição de postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 
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PANIZZON & FEDERIZZI L TOA 
CONTRATO SOCIAL 
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CLÁUSUL~ SEXTA: ~~S~ONS~BILIDADE DOS SÓCiÇ,~ \~. _j I 
responsabilidade de cada socra e restrita ao valor de suas quotas, ma~d ~~~;.:':/ 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. ...•• ,~,.E. _ ..•. 

CLÁUSULA SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a sócía ADRIELI 
APARECIDA PANIZZON, isenta da prestação de caução, com poder e 
atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado a 
sócia, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer das cotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia, 
aval, endosso, fiança e caução de favor. 

CLÁUSULA OITAVA: EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao 
término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora 
prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas 
apuradas. 

CLÁUSULA NONA: JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas 
e designarão administradores, quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade 
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinado por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: RETIRADA DE PRO-LABORE: As sócias 
poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FALECIMENTO OU INTERDiÇÃO DE 
SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continua suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou das sócias remanescentes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, 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 a sua sócia. 
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CLÃUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIJl'~TC~0C,i ) . 
administradora declara, sob as penas da lei, de que não está imped~~,!~~ .•• "i· 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtuW_~,~.~ 
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. 

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

E por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias. 

Cascavel, 12 de Novembro de 2008. 

~~~ ~~~{ 

ADRIELI APARECIDA PANIZZON MARIA FEDERIZZI 



TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

RESTAURANTE DOIS IRMAOS 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
10.489.181/0001-15 20/11/2008 
MATRIZ CADASTRA L 

I OME EMPRESARIAL 
P FEDERIZZI 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns 
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
55.90-6-03 - Pensões (alojamento) 
55.90-6-99 - Outros alojamentos não especificados anteriormente 

I CEP 
85.806-300 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM SANTO ONOFRE 

I COMPLEMENTO 
******** 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

I LOGRADOURO 
R ITAQUATlARAS 

I MUNIClplO 
CASCAVEL 

~ E_j 
ENDEREÇO ELETRONICO 
FGGCONTABIL@HOTMAIL.COM 

I TELEFONE 
(45) 3226-9468 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*.****** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
20/11/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAl 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 30/04/2021 às 18:26:53 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

v 



GOVERNO MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE RECEITA 

CADASTRO N° 7048200 

RAZÃO SOCIAL: P FEDERIZZI - ME 

NOME FANTASIA: RESTAURANTE DOIS IRMÃOS 

CPF/CNPJ: 10.489.181/0001-15 I PROTOCOLO: 79648/2020 I FONE: 45 3226-9468 

ENDEREÇO: RUA ITAQUATIARAS, 774 SANTO ONOFRE - SANTA CRUZ 

QUADRA: 0021 I LOTE:0008 I LOTEAMENTO:PARQUE SANTO ONOFRE I IMOBILIÁRIO: 114405000 

ATIVIDADE PERMITIDAS 
RESTAURANTE; LANCHONETE, CASA DE CHÁ E DE SUCOS E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA 
DE PRODUTOS ALIMENTíCIOS SECOS E MOLHADOS; SERViÇOS DE ALOJAMENTO, PENSÃO E DORMITÓRIO. 

OBSERVAÇÕES: 

-ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 21/11/2021, CONFORME CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIROS - ATENDER NBR 9050 - ACESSIBILIDADE; 
ATENDER VAGAS DE ESTACIONAMENTO; NÃO OBSTRUIR PASSEIO PÚBLICO; DAR DESTINO CORRETO AOS RESíDUOS GERADOS; 
ATENDER LEIS 6477/2015 E 6706/2017. ---EM ATENÇÃO AO Art. 4° DA LEI 6879 de 23 de JULHO de 2018, INFORMAMOS QUE O PRAZO 
PARA REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXPIRA EM 21/11/2021-- 

INíCIO DAS ATIVIDADES: 29/12/2008 I CÓDIGO DA ATIVIDADE: 0056.1/12.01 

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO. INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERViÇO. FORNECIDO 
EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPOE O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR N° 01/2001, PARA A SUA LOCALIZAÇÃO 
NO ENDEREÇO ACIMA. 

CONTADOR: JUSSARA GUZZI CRC: PR-059797/0-1 

N° de Empregados: 02 P. de Serviço: 72,00 Comércio: 96,00 

Telheiro: Depósito: 0,00 Pátio: 0,00 

Área Industria: 0,00 

Data Emissão: 04/01/2021 

IMPORTANTE: I Em caso de encerramento, mudança de endereço, paralisação ou qualquer outra alteração, procurar com urgência a divisão de Alvará para I as providências legais cabíveís evitando, em conseqüência, problemas futuros. 

EMITIDO POR (Matr): EDUARDO FILIPINI FISCAL (Matr): null - null 

null- null 

IB Assinado eletrônicamente por: 
LUZIA APARECIDA DE LIMA 
KOPP:06182702990 

assilado 061.827.029-90 
_"",ole 04/01/2021 14:37:04 

o presente Alvará deverá ser afixado em lugar visível, conforme artigo 153 da Lei nO. 6706/2017. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: P FEDERIZZI 
CNPJ: 10.489.181/0001-15 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:41 :54 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasflia>. 
Válida até 27/10/2021. 
Código de controle da certidão: B9E5.3ECB.ABBD.BA6D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 023312891-01 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.489.181/0001-15 
Nome: P FEDERIZZI - ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 15/05/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Página 1 de 1 
Emffido via Intamat Publica (15101/2021 17:26:08) 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11 _ ... 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 55220/2021 

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

[ CONTRIBUINTE] 

Código: 1996126 
Nome/Razão: P FEDERIZZI - ME 
CNPJ/CPF: 10.489.181/0001-15 
Endereço: RUA ITAQUATIARAS, 774 
Complemento: SANTO ONOFRE 
Bairro: SANTA CRUZ 
Cidade: Cascavel - PR 

CEP: 85.806-300 

[ REQUERENTE] 

Código: 1996126 
Nome/Razão: P FEDERIZZI - ME 
CNPJ/CPF: 10.489.181/0001-15 

I Financiamento 

[ FINALIDADE] 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS] 

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima 
identificado. 

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não 
em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, Contribuição de 
Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública - CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de 
Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços - ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa 
de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos 
para com esta municipalidade. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo 
referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão. 

Cascavel, 30 de abril de 2021. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura: 
h!tps :IIcascave I. atende. netl# !lti po/se rvico/va lor/31/pad rao/1/load/0 
Código de Autenticidade: WGT211202-8251-GUMTZVSONESYQ-8 

Rua Paraná, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 - Cascavel- PR 
Home-page: h!tp:llwww.cascavel.pr.gov.br 



,===v=o=l=ta=r_...,!11 Imprimir 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 10.489.181/0001-15 
Razão Social:P FEDERIZZI ME 
Endereço: R ITAQUATIARAS 774/ SANTA CRUZ / CASCAVEL / PR / 85806-300 

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

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

Validade: 14/04/2021 a 13/05/2021 

Certificação Número: 2021041401195863891928 

Informação obtida em 30/04/2021 08:43:12 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: P FEDERIZZI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.489.181/0001-15 
Certidão nO: 14314636/2021 
Expedição: 30/04/2021, às 08:45:29 
Validade: 26/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que P FEDERIZZI (MATRIZ E FILIAIS), 
sob o n° 10.489.181/0001-15, NÃO CONSTA do 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

inscrito(a) no CNPJ 
Banco Nacional de 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 
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~ !:!~!! W DO ESTADO DO PARANÁ 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO 
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 

COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ 

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA 
DISTRIBUIDOR PÚBLICO 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFíCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036 
FONE: (45) 3326-4479 CNPJ: 00.322.048/0001-16 

r- - ...• -. - - -. / -. .. ...•. ",.. .•. -~~ 

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, 
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, 
Estado do Paraná, na forma da lei, etc ... 

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado 
do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente 
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXIST~NCIA, específica de: 

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de: 

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado 
do PARANÁ, ao(s) 29 dia(s) do mês de março do ano de 2021. Buscas 
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s). 

o REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

SeI. Rodrigo Timótheo Taborda 
Oficial Titular 

~~~~ J~l_I~~~l~III~~~~~m~~ 
EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: RS 33,66 NICOLE 
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor. Página 1/1 



PENSÃO COM ATENDIMENTO 
24 HORAS 

Fones: (45) 3226-9468 
(45) 99989-5288 

Lanches, Salgados, Buffet e 

Pensão 

RESTAURANTE E PENSÃO DOIS IRMÃOS 
P. FEDERIZZI - ME CNPJ: 10.489.181/0001-15 

ANEXO VII 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 41/2021 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO E 
RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO OBJETO 

Conforme o disposto no Edital acima mencionado, P FEDERIZZI, inscrita no 
CNPJ/MF n010.489.181/0001-15, neste ato representada por seu representante legal, o Sr 
Pedra Federizzi, portador da Cédula de Identidade RG n.? 5.509.251-6, emitido pela 
SESP/PR, e do CPF n.? 941.422.629-04, DECLARA que disponibilizará estabelecimento na 
Cidade de Cascavel, efetivamente regularizado e adequadamente equipado para atender as 
necessidades do Município de Mercedes, bem como, que assume inteira responsabilidade 
pela plena execução do objeto da presente licitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

Cascavel / PR, 29 de Abril de 2021 . 

ec_Qj'1Jw (~ ~ 
P FEDERIZZI - ME .Jj) 
Pedra Federizzi 

CPF:941.422.629-04 
RG: 5.509.251-6 SESP/PR 

Rua Itaquatiaras, n° 774 - Bairro Santo Onofre - Cep: 85.806-300 - CASCAVEL/PARANÁ 
EM FRENTE A UOPECAN 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

LICENÇA SANITÁRIA N° 907/2020 
VENCIMENTO: 05 / 05 f 2021 

Razão Social: 
Nome Fantasia: 
CNPJ: 
Endereço: 

P FEDERIZZI - ME 
RESTAURANTE DOIS IRMÃOS 
10.489.181/0001-15 
Itaquatiaras, 774 - Jd Santo Onofre - CascavellPR - 85806-300 

5611-2/01 - Restaurantes e similares 
5590-6/03 - Pensões (alojamento) 
5590-6/99 - Outros alojamentos não especificados anteriormente 
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alirnentícios > 

minimercados, mercearias e armazéns 
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 

LOCAL E DATA: Cascavel, 05 de Maio de 2020 

THIAGO STEFANELLO 
Gestor da Vigilância Sanitária 

Código de Autenticidade: FF287C829D2E2856A3AC075985E97A57 
Endereço para Validação: https://www.sievisa.sesa.pr.gov.brlsievisa/validarLicenca 

Concede a presente Licença Sanitária, sendo que seu(s.) responsável (is) assume (m) cumprir a legislação vigente. e observar as Boas 
Práticas referentes as atividades elou serviços prestados, respondendo civil. e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito o cancelamento deste documento. 

Rua Pemambuco, 1900 - Centro - Telefone (45) 3392-6666 - CEP 85810021 - Cascavel- Paraná 

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 
ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VisíVEL AO PÚBLICO (ART.166 - LEI 13.331/2001) 

Págin" 01/0~ 



PENSÃO COM ATENDIMENTO 
24 HORAS 

Fones: (45) 3226-9468 

(45) 99989-5288 

Lanches, Salgados, Buffet e 

Pensão 

RESTAURANTE E PENSÃO DOIS IRMÃOS 
P. FEDERIZZI - ME CNPJ: 10.489.181/0001-15 

ANEXO IV 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 41/2021 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUiÇÃO FEDERAL 

P FEDERIZZI, inscrita no CNPJ/MF n010.489.181/0001-15, neste ato representada 
por seu representante legal, o Sr Pedro Federizzi, portador(a) da Cédula de Identidade RG 
n.? 5.509.251-6 emitido pela SESP/PR, e do CPF n.? 941.422.629-04, DECLARA, sob as 
penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.? 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei n.? 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 
menor de dezesseis anos 

Cascavel/ PR, 29 de Abril de 2021 . 

• 

P~DE~ 
Pedro Federizzi 

CPF:941.422.629-04 
RG: 5.509.251-6 SESP/PR 

Rua Itaquatiaras, n° 774 - Bairro Santo Onofre - Cep: 85.806-300 - CASCAVEL/PARANÁ 
EM FRENTE A UOPECAN 



PENSÃO COM ATENDIMENTO 
24 HORAS 

Fones: (45) 3226-9468 
(45) 99989-5288 

Lanches, Salgados, Buffet e 
Pensão 

RESTAURANTE E PENSÃO DOIS IRMÃOS 
P. FEDERIZZI - ME CNPJ: 10.489.181/0001-15 

ANEXO V 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 41/2021 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO 

P FEDERIZZI, inscrita no CNPJ/MF n01 0.489.181/0001-15, neste ato representada 
por seu representante legal, o Sr Pedro Federizzi, portador(a) da Cédula de Identidade RG 
n.o 5.509.251-6 emitido pela SESP/PR, e do CPF n.? 941.422.629-04, OECLARA, sob as 
penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com 
a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Cascavel / PR, 29 de Abril de 2021. 

1"1~ [: ~' _lA~,\s U. J2_, ~~,_ (JOo'\- ç_ ~~v t$?J '0' -+-----P-F--E-O-E=-R--IZ--Z-I -_ -M---E----,&-"-~~\'\~.y. -o. . 
Pedro Federizzi 

CPF:941 .422.629-04 
RG: 5.509.251-6 SESP/PR 

Rua Itaquatiaras, n° 774 - Bairro Santo Onofre - Cep: 85.806-300 - CASCAVEL/PARANÁ 
EM FRENTE A UOPECAN 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório Nível V - Qualificação Técnica 

Dados do Fornecedor 
C PJ: 10.489.181/0001-15 DUNS®: 899703173 
Razão Social: P FEDERIZZI 
orne Fanta ia: RESTAURANTE DOIS IRMAOS 

Situação do Fornecedor: Credenciado 

Dados do Nível 
Situação do ivel: Cadastrado 

Entidades de Classe 
Entidade e UF Nª- Registro Data de Validade 

Atestado de capacidade técnica S/N - 

Emitido em: 03 05 2021 08:54 
CPF: 01-. -6.779-06 ame: ROBERTO SCHAUFELBERGER 

1 de 



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

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

Dados do Fornecedor 
C PJ: 10.489.181/0001-15 DUNS®: 899703173 
Razão Social: P FEDERIZZI 
orne Fantasia: RESTAURANTE DOIS IRMAOS 

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/08/2021 
atureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

MEl: Não 
Porte da Empresa: Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Irnpedirivas indiretas: Nada Consta 
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta 

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

nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento (Possui Pendência) 

II - Habilitação Juridica 

111 - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 
FGT' 

Validade: 
Validade: 

06/09/2021 
13/05/2021 
13/09/2021 T rabal h ista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 

IV - Regularidade Fiscal EstadualjDistrital e Municipal 

Receita Estadual/Distr ital 
Receita 1unicipal 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qual ificaçâo Econômico-Financeira 

Validade: 
Validade: 

15/05/2021 
28/05/2021 

Validade: 31/05/2021 

Emitido em: 03/05/2021 08:53 
CPF: 015.8~6.779-06 Nome: ROBERTO SCHAUFELBERGER 

1 de 1 

Ass: --------------------_-----_----------------------------------------------------------------- 



03/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
((l[lc,Jltuf rstu 0l'~ ,( 'i ,:i\O de contratar COIT' , Administração Pública 

Pesquisa de rcstr içõe~ 
Fornecedor 

• .nto CNPJ v , .:1 elo docun c nto 10489181000115 

.ome P FE:RfOI- ZI 

";dO Túd_., 

de 

C~ 

de .=i',I 

, . J ao: Toda" '" 
.neis: Consulta TCU 1 Consulta CADIN PR 

NE UM ITEt~ ENCONTRADO! 

hnps.r. servicos. Ice. pr. gov. brítce pr/mu nici palia illCon su lta f I mped idos. aspx 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 03/05/2021 OR:49:59 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: P FEDERIZZI 
CNPJ: 10.489.181/0001-15 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidào original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Ge .tor: CNJ 
Cada tro: C\'IA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Irn probidade 
Administrativa e lnelegibilidade 
Re ultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inídôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acossar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Ge tor: Portal da Transparência 
Cadastro: C\'EP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Rc .ultado da consulta: Nada Consta 

Qbs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n'' 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n" X.638 ele 15, ele janeiro de 2016. 



03/05/2021 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 94142262904 

Data da consulta: 03/05/2021 08:53:5 
Data da última atualização: 01/05/2021 10:15:20 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Cmpresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

LIMPAR 

NOME DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE 
SANCIONADORA 

DATA DE PUBLICAÇÃO DA 
SANÇÃO 

QUANTIDADE 

www.portaldatransparencia.gov. brlsancoes/ceis?paginacaoS im ples=true&tamanhoPagina=&offset=&d irecaoOrdenacao=asc&cpfCnpj =94142262904&col unasSelecionadas=1 inkDetal hamento%2CcpfCn pj%2Cnome. . . 1/1 

UF DO SANCIONADO TIPO DA SANÇÃO 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (03/05/2021 às 08:53) 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 CPF n° 941.422.629-04. 

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 [lttp:l/divulgac_élCldcontas.tse.jus.br/ 

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

608F.E449.0E66.5825 no seguinte endereço: hUQ§.//www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php 

.rado e 0305'2021 as 0853:45 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA Página 1/1 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

INABILITADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

orne completo: PEDRO FEDERIZZI 

CPF: 941.422.629-04 

o Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima idcntificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n" 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

lão on tarn da relação consultada para emissão desta certidào os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposiçào de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08:52:49 do dia 03/05/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https> C~)[1ttl,>. tcu.!!OV .hr/ords/f?p=lNAB I LlT ADO: VERIFICA 

Código de controle da certidão: ANUA030521 085249 

Atenção: qualquer rasura Oll emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

orne completo: PEDRO FEDERIZZI 

CPF, C Ip J: 941.422.629-04 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

ào con tarn da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de \ igência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposiçào de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08:52:22 do dia 03/05/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emi são. 

veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
11(1 )': (.'lll1Ias. tCU.I!OV .br'ords/t'!r=1 N A B! LlT AOO:5 

Código de cuntrole da certidão: DVH503052! 085222 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



03/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCEPR 
eu"; !tar restr içocs o.to ae contratar COIT' " Administração Pública 

Pesquisa Ot' I st içÕt''; 
FO'nt'redor 

itc CPf v 

tvon.e PEDRO FE:DERE: t.: 

" incâo Todcs 

rl" or, o. d« 

l '11 r ~ i .•.. d U~ 

de 

,1\,.30: Tod_~; 

.. ro dv(' r,· 1\0 9,- i 4 226290~ 

v 

(1' '-~ 

v 

• -=15: Consulta TQi I Consulta CADIN PR 

'E HUt~ ITEt· L (OWRA~O! 

h ps servicos, ce.pr.gov.brllcepr/municipallaiIlConsultarlmpedidos.aspx i/i 


