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Os abaixo identificados e qualificados: 

1) ERIVAN PROCHNOW, brasileiro, empreendedor comercial, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16 de Agosto de 1965, no 
município de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná, inscrito no 
CPF jMF sob nU 595.395.269-49, portador da carteira de identidade nº. 
4.272.792-0, expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Padre José Gaertner, 400, Centro, CEP 
85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

2) LIANE PROCHNOW, brasileira, empreendedora comercial, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens.nascida em 15 de Fevereiro de 1968, no 
município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no 
CPF jMF sob ns 662.382.939-34, portadora da carteira de identidade nº. 
4.812.103-9 expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Padre José Gaertner, 400, Centro, CEP 
85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de ERIVAN PROCHNOW & CIA LTDA - ME, com sede na 
Rua Padre José Gaertner, 410, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná, e inscrita no CNPJjMF sob nº. 06.078.600j0001-59, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0515195-1 em 29 de 
dezembro de 2003 e última alteração contratual registrada sob nº. 
20116720808 em 18 de julho de 2011; resolvem alterar o contrato social e 
alteração mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente 
sociedade que é na Rua Padre José Gaertner, 410, Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná, fica alterado para Rua Padre Jose Gaertner, 452 , Centro, CEP: 
85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por 
objeto social a exploração do ramo de: Comércio varejista de materiais elétricos para 
construção; Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; Comércio 
varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos de usos doméstico e 
pessoal, exceto equipamentos de informática; Comércio varejista de peças e acessórios para 
eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, exceto peças e acessórios para informática; 
Instalação e manutenção elétrica em todos os tipos de construções, e Instalação e manutenção 
de rede de iluminação pública, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: Comércio 
varejista de materiais elétricos para construção; Comércio varejista de ferragens, 
ferramentas e produtos metalúrgicos; Comércio varejista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos elétricos, eletrônicos de usos doméstico e pessoal; Comércio varejista de 
peças e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos; Instalação e 
manutenção elétrica em todos os tipos de construções; Instalação e manutenção de 
rede de iluminação pública; Comércio varejista de utilidades domésticas; Comércio 
varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos 
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recreativos; Comércio varejista de plantas e flores naturais, vasos e adubos para 
plantas; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessóríos: Comércio varejista de 
artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio 
varejista de equipamentos e suprimentos de ínformátíca: Comércio varejista de artigos 
de cama, mesa e banho; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal; Comércio varejista de móveis: Comércio varejista de artigos religiosos 
e de culto, plantas, flores e frutos artificiais, molduras e quadros, enfeites e decorações 
de natal; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos 
alimentícios;Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de produtos para 
tratamento e limpeza de piscinas. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO: O endereço do sócio 
Erivan Prochnow que era na Rua Padre José Gaertner, 400, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade 
de Mercedes, Estado do Paraná, , fica alterado para Rua Padre José Gaertner, 452, Fundos, 
Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO: O endereço da sócia Liane 
Prochnow que era na Rua Padre José Gaertner, 400, Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná, , fica alterado para Rua Padre José Gaertner, 452, Fundos, 
Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era 
administrada por LIANE PROCHNOW passa a ser administrada por ERIVAN PROCHNOW e 
LIANE PROCHNOW, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade 
com os poderes e atribuições de representá-Ia ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas 
bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução 
dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse 
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CLÁUSULA SEXTA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1.00 (um 
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado 
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de 
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 

§ 1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor 
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelos 
sócios, em moeda corrente do país, neste ato, proporcionalmente às suas participações 
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§ 2.º - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havldas, o 
capital social, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta 
mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma inteiramente 
integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios 

N_ome (%) Quotas ValorR$ 
ERIVAN PROCHNOW 50.00 25.000 25.000,00 
LIANE PROCHNOW 50.00 25.000 25.000,00 
TOTAL 100.00 50.000 50.000,00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA OITAVA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA NONA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista das modificações ora 
ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
ERIVAN PROCHNOW & CIA L TDA - ME 

CNPJ/MF: 06.078.600/0001-59 
NIRE: 412.0515195-1 

1) ERIVAN PROCHNOW, brasileiro, empreendedor comercial, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16 de Agosto de 1.965, no 
município de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná, inscrito no 
CPF /MF sob ns 595.395.269-49, portador da carteira de identidade nº. 
4.272.792-0, expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Padre José Gaertner, 452, Fundos, 
Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, 

2) LIANE PROCHNOW, brasileira, empreendedora comercial, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens,nascida em 15 de Fevereiro de 1.968, no 
município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no 
CPF /MF sob nO. 662.382.939-34, portadora da carteira de identidade nº. 
4.812.103-9 expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do 
Paraná, residente e domiciliado na Rua Padre José Gaertner, 452, Fundos, 
Centro, CEP 85.998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de ERIVAN PROCHNOW & CIA L TDA - ME, com sede na 
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Rua Padre Jose Gaertner, 452, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 06.078.600/0001-59, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0515195-1 em 29 de 
dezembro de 2003 e última alteração contratual registrada sob nº. 
20116720808 em 18 de julho de 2011; resolvem consolidar o contrato social 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o 
nome empresarial de ERIVAN PROCHNOW & CIA LTDA - ME e tem sede e domicílio na Rua 
Padre Jose Gaertner, 452 , Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: 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 ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: 
A sociedade iniciou suas atividades em 19 de dezembro de 2003 e seu prazo de duração é por 
tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: 
Comércio varejista de materiais elétricos para construção; Comércio varejista de ferragens, 
ferramentas e produtos metalúrgicos; Comércio varejista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos elétricos, eletrônicos de usos doméstico e pessoal; Comércio varejista de peças 
e acessórios para eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos; Instalação e manutenção elétrica 
em todos os tipos de construções; Instalação e manutenção de rede de iluminação pública; 
Comércio varejista de utilidades domésticas; Comércio varejista de artigos de papelaria; 
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de plantas e flores 
naturais, vasos e adubos para plantas; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e 
camping; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio 
varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos 
religiosos e de culto, plantas, flores e frutos artificiais, molduras e quadros, enfeites e 
decorações de natal; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos 
alimentícios;Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de produtos para tratamento 
e limpeza de piscinas .. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, subscritas e já integralízadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e 
distribuídas da seguinte forma: 

Nome (%1 Quotas ValorR$ 
ERIVAN PROCHNOW 50.00 25.000 25.000,00 
LIANE PROCHNOW 50.00 25.000 25.000,00 
TOTAL 100.00 50.000 50.000,00 
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CLAUSULA SETIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e 
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a 
quem fica assegurado, em igualdade 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 transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará 
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A 
administração da sociedade cabe a ERIVAN PROCHNOW e LIANE PROCHNOW, a quem 
compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e 
atribuições de representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicíalmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo 
obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir 
pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos 
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente 
vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social, bem como prestar aval, 
endosso, fiança ou caução de favor, e assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros e, ainda, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização dos outros sócios. 

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
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. 
§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercicio social, em 31 de 
dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na 
mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente às quotas de capital de cana -uWc~e ~so será observada a 
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reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes 
ao término do exercício social, os sócios 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 ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 
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 seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candiclo 
Rondon, 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, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri- 
10 em todos os seus termos. 

Mercedes-PR, 19 de janeiro de 2015. 
MUNiCíPIO DE MERCEGES -! .< 
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, 
ELETROS ERINHO 

ERIVAN PROCHNOW & CIA LTDA - ME 
Rua Padre José Gaertner, 452 - Centro - Fone: (45) 3256-1114 

85998-000 MERCEDES - PR 
CNPJ/MF N° 06.078.600/0001-59 - CAD-ICMS N° 90298292-22 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 97/2020 

o abaixo assinado, Erivan Prochnow, inscrito no CPF/MF sob n.? 595395269- 
49, portador da Carteira de Identidade n.? 4.272.792-0, expedida pela SSP/PR, na 
qualidade de responsável legal do proponente ERIVAN PROCHNOW & CIA LTDA, 
vem, pelo presente, informar V.Sa. que a senhora Jucieli Prochnow Wesp, inscrita no 
CPF n." 060.346.779-20, portador da Carteira de Identidade n.? 9.286.059-0, expedida 
pela SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o procedimento licitatório, 
na modalidade de Pregão Presencial, sob n." 97/2020, com autorização para, em todas as 
fases, representar a empresa supra, 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 propostas de preços e a documentação de 
habilitação; c) formular lances ou ofertas verbalmente; d) negociar com o Pregoeiro a 
redução dos preços ofertados; e) desistir expressamente da intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão pública ou, se for o caso, manifestar-se imediata e 
motivadamente sobre a intenção de fazê-lo; f) assinar a ata da sessão; g) prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e; h) praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 

o presente Termo é válido somente até o final do certame em epígrafe. 

Mercedes, 16 de novembro de 2020. 

ERIVAN PROCHNOW & CIA LTDA 
Erivan Prochnow 

Sócio Administrador 
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ELETROS ERINHO 

ERIVAN PROCHNOW & CIA LTDA - ME 
Rua Padre José Gaertner, 452 - Centro - Fone: (45) 3256-1 114 

85998-000 MERCEDES - PR 
CNPJ/MF N° 06.078.600/0001-59 - CAD-ICMS N° 90298292-22 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 97/2020 

Erivan Prochnow & Cia Ltda ME, inscrito no CNPJ/MF na 06.078,600/0001-59, 
neste ato representada por seu representante legal, o Sr Erivan Prochnow, portador(a) da 
Carteira de Identidade n." 4,272,792-0, expedida pela SSP/PR, e do CPF n.? 
595,395,269-49, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 40, inciso VII, da 
Lei n." 10,520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão 
acima mencionado, 

Erivan Prochnow 
Sócio Administrador 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Miero e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Nome Empresarial: ERIVAN PROeHNOW & elA LTDA - ME Protocolo: PRC2004675975 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresâna Limitada 

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
41205151951 06.078.600/0001-59 29/12/2003 19/12/2003 

Endereço Completo 
Rua PADRE JOSÉ GAERTNER, N° 452, CENTRO - Mercedes/PR - CEP 85998-000 

Objeto Social 
Comércio varejista de materiais elétricos para construção; Comércio varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; Comércio varejista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos de usos doméstico e pessoal; Comércio varejista de peças e acessórios para 
eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos; Instalação e manutenção elétrica em todos os tipos de construções; Instalação e manutenção de rede de 
iluminação pública; Comércio varejista de utilidades domésticas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos 
recreativos; Comércio varejista de plantas e flores naturais, vasos e adubos para plantas; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos 
de informática; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 
Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos religiosos e de culto, plantas, flores e frutos artificiais, molduras e quadros, enfeites e 
decorações de natal; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos alimentícios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de 
produtos para tratamento e limpeza de piscinas. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capitallntegralizado 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
L1ANE PROCHNOW 662.382.939-34 R$ 25.000,00 Sócio S 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ERIVAN PROCHNOW 595.395.269-49 R$ 25.000,00 Sócio S 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
L1ANE PROCHNOW 662.382.939-34 
Nome CPF Término do mandato 
ERIVAN PROCHNOW 595.395.269-49 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
27/0112015 20150667388 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

CONTRATO/EST A TUTO SEM STATUS 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/11/2020, às 10:36:42 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código NB1MGIGV. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2004675975 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 
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Pregão Presencial n° 97/2020 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 9712020 

o abaixo assinado, Luana Aline Back inscrito no CPF/MF sob n.0108.610.009-35, portador 
da Carteira de Identidade n.0124984017, expedida pela SSPIPR, na qualidade de responsável legal 
do proponente Metalúrgica Mercedes , vem, pelo presente, informar V.Sa. que o senhor Salesio 
Back inscrito no CPF n." 369.197.309-44 , portador da Carteira de Identidade n." 2008462-6, 
expedi da pela SSPIPR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o procedimento licitatório, na 

""' modalidade de Pregão Presencial, sob n." 97/2020, com autorização para, em todas as fases, 
representar a empresa supra, 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 propostas de preços e a documentação de habilitação; c) formular lances ou ofertas 
verbalmente; d) negociar com o Pregoeiro a redução dos preços ofertados; e) desistir expressamente 
da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão pública ou, se for o caso, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de fazê-lo; f) assinar a ata da sessão; g) 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e; h) praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 

o presente Termo é válido somente até o final do certame em epígrafe. 

Mercedes, 19 de Novembro de 2020. 

Luana Aline Back 
Sócia administrativa 

Processo Licitatório n° 232/2020 Pág 30/43 



Metalúrgica Mercedes L TOA. 
Rua Dr. Bernardo Garcez, 311- Centro 

85998-000 MERCEDES-PR 
FONE: (45)3256-1202 

CNPJ: 11.633.761/0001-05 

Pregão Presencial n° 97/2020 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 97/2020 

Metalúrgica Mercedes, inscrita no CNPJ/MF n". 11.633.761-0001-05, neste ato representada 
por seu representante legal, o(a) Sr(a) Luana Aline Back, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.012498401-7, expedida pela SSP/PR, e do CPF n." 108.610.009-35, DECLARA, sob as penas da 
lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, da Lei n." 10.520/2002, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação para o Pregão acima mencionado. 

Mercedes, 19 de novembro de 2020. 

Luana Aline Back 
Sócia administrativa 

Processo Liciuuúrio n° 232/2020 Pág 30/45 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
METALÚRGICA MERCEDES LTDA 

CNP]/MF: n° lL633.761/0001-05 
NIRE: 412.0669598-9 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) 5ANCLER RODRIGO BACK, brasileiro, maior, solteiro, natural da Cidade de 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, nascido em 06 de Outubro de 1982, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 037.359.739-81, portador da Carteira de 
Identidade nQ• 7.150.895-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua luiz Lorenzoni, S/N.º, Centro, 
CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

2) EVERTON JOÃO BACK, brasileiro, maior, solteiro, natural da Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná, nascido em 28 de Maio de 1987, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob nº 056.950.729-48, portador da Carteira de Identidade nQ. 

8.704.491-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, 
residente e domiciliado na Rua Luiz Lorenzoni, S/N.º, Centro, CEP 85998-000, na 
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, 

Únicos sócios componentes da sociedade empresana limitada que gira nesta 
praça sob o nome de METAlÚRGICA MERCEDES lTDA, com sede na Rua Doutor 
Bernardo Garcêz, 391, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.633.761/0001-05, registrada na Junta 
Comercial do Paraná sob nº 412.0669598-9 em 22/02/2010; resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

ClÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade que é 
na Rua Doutor Bernardo Garcêz, 391,Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000, fica alterado para Rua 
Doutor Bernardo Garcez, 415 I Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social 
a exploração do ramo de: Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal; Fabricação 
de esquadrias de metal; Fabricação de estruturas metálicas; Prestação de serviços de solda e 
pintura; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de bicicletas e triciclos - peças e acessórios 
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados; e Produção de artefatos 
estampados de metal e telas de arame, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: Fabricação 
de artigos de metal para uso doméstico e pessoal; Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação 
de estruturas metálicas; Prestação de serviços de solda e pintura; Comércio varejista de vidros; 
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Reparação de bicicletas, triciclos e 
veículos não-motorizados; Produção de artefatos estampados de metal e de telas de arame; 

i\llUNICipIO DE MERCEDcS - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

I ---Y.- - , ~~ 
J:';~~TA cO.·.·.ERCIAl 

00 rARA NA 

Mercedes-PR ~/ LL/...k> 
~ CERTIFICO o REGISTRO EM 04/06/2019 11:20 SOB-!!f-'-l'_'2iH91-±1-9-:91l:'l7~177-<ihl~.a.:.l~---"!~~-- 

PROTOCOLO: 191717622 DE 03/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11902524732. NIRE: 41206695989. 
MRTALURGICA MERCEDES LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BrSCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 04/06/2019 
www.empresafaci1.pr.gov.b= 

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



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
METALÚRGICA MERCEDES LTDA 

CNPJ/MF: n° 11.633.761/0001-05 
NIRE: 412.0669598-9 

1' •• 111:1: 2 dt' - 
Serviços de arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 
Design de interiores; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
Instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade a sócia LUANA ALINE BACK, 
maior, brasileira, solteira, nascida em 06 de junho de 1997, natural de Pato Bragado, Estado do 
Paraná, arquiteta, inscrita no CPF/MF sob nº. 108.610.009-35, portadora da carteira de identidade 
civil nº. 12.498.401-7, expedida peia Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, 
expedida em 29 de abril de 2008, residente e domiciliada na Rua Luiz lorenzoni, s/nº, Centro, CEP: 
85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA QUARTA - A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da 
sociedade, ficando suh-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), divididos em 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas de capital 
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 

§1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pela sócia ingressante LUANA 
AUNE BACK, acima qualificada, em moeda corrente do país, neste ato. 

§2.º - NOVA DISTRIBUiÇÃO 00 CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, que 
é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), divididos em 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas de 
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente integralizado em moeda 
nacional fica assim dividido entre os sócios' r 

Nome (%) Cotas Valor R$ I 
SANClER RODRIGO BACK 33.34 15.000 15.000,00 I 
EVERTON JOÃO BACK 33.33 15.000 15.000,00 , 
lUANA ALINE BACK 33,33 15.000 15.000,00 
TOTAL 100.00 45.000 45.000,00 

cLÁUSULA SEXTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada por 
SANCLER RODRIGO BACK passa a ser administrada por SANClER RODRIGO BACK, EVERTON JOÃO 
BACK e LUANA ALINE BACK, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da 
sociedade com os poderes e atribuições de representá-Ia ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros 
em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
METALÚRGICA MERCEDES LTDA 

CNPJ/MF: n° 11.633.761/0001-05 
NIRE: 412.0669598-9 

Folh:\: .1 de - 

demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa 
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§lJl - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 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. 
§2..2 - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, 
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e 
operações a serem praticados. 

cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as 
penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

cLAUSULA OITAVA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, 
consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
METAlÚRGICA MERCEDES lTDA 
CNPJ/MF: 11.633.761/0001-05 

NIRE: 412.0669598-9 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) SANCLER RODRIGO BACK, brasileiro, maior, solteiro, natural da Cidade de 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, nascido em 06 de Outubro de 1982, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 037.359.739-81, portador da Carteira de 
Identidade nQ• 7.150.895-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Luiz Lorenzoni, S/N.Q, Centro, ~ 
CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.. ~ 

2) EVERTON JOÃO BACK, brasileiro, maior, solteiro, natural da Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná, nascido em 28 de Maio de 1987, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob nº 056.950.729-48, portador da Carteira de Identidade nº. 
8.704.491-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
METALÚRGICA MERCEDES LTDA 

CNPJ/MF: n" 11.633.761/0001-05 
NIRE: 412.0669598-9 

h,ih,,: -I d, - 

residente e domiciliado na Rua Luiz Lorenzoni, S/N.Q, Centro, CEP 85998-000, na 
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

3) lUANA ALINE BACK, brasileira, maior, solteira, nascida em 06 de junho de 
1997, natural de Pato Bragado, Estado do Paraná, arquiteta, inscrita no CPF/MF 
sob nº. 108.610.009-35, portadora da carteira de identidade civil nº. 12.498.401- 
7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, expedida 
em 29 de abril de 2008, residente e domiciliada na Rua Luiz Lorenzoni. s/nº, 
Centro, CEP: 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de METALÚRGICA MERCEDES LTDA, com sede na Rua Doutor 
Bernardo Garcez, 415, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ. 11.633.761/0001-05, registrada na Junta 
Comercial do Paraná sob nQ 412.0669598-9 em 22 de fevereiro de 2010; resolvem 
atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMicíLIO: A sociedade gira sob o nome 
empresarial de METAlÚRGICA MERCEDES LTDA e tem sede e domicílio na Rua Doutor Bernardo 
Garcez, 415, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: 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 ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade 
iniciou suas atividades em 20 de julho de 2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: 
Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal; Fabricação de esquadrias de metal; 
Fabricação de estruturas metálicas; Prestação de serviços de solda e pint ure: Comércio varejista 
de vidros; Comércio varejista de bicicletas e tricidos; peças e acessórios: Reparação de bicicletas, 
triciclos e veículos não-motorizados; Produção de artefatos estampados de metal e de telas de 
arame; Serviços de arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e 
engenharia; Design de interiores; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e 
calçadas; Instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
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reais}, divididos em 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas de capital 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: 

'Nome (%) Cotas I Valor R$ , 
I 

I SANClER RODRIGO BACK 33.34 15.000 15.000,00 
I EVERTON JOÃO BACK 33.33 15.000 15.000,00 j 

I 
I LUANA ALINE BACK 33.33 15.000 15.000,00 I 
!TOTAl 100.00 45.000 45.000,00 I 

CLÁUSULA SEXTA ~ RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, 
conforme dispõe o art. 1.052 da lei 10.406/2002. 

cLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica 
assegurado, em igualdade 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 transferir todas ou parte de suas quotas deverá 
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o 
preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de 
preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação 
ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de 
preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido 
esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente 
transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A 
administração da sociedade cabe a SANCLER RODRIGO BACK, EVERTON JOÃO BACK e LUA NA 
ALINE BACK, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os 
poderes e atribuições de representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a 
sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim 
praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos 
da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§l.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 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. 
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I',,!h:l: (Í dc' - 
§2.Q - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, 
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e 
operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDrMENTO: Os Administradores declaram, sob as 
penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade- 

cLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

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

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos 
inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser 
distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às 
quotas de capital 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.9 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao 
término do exercício social, os sócios 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 ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, 
à disposição dos sócios que não exerçam a adrninlstração. 

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDiÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor 
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da s9cied~de, à data da 
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Folha: - dc " 

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 seu sócio. 

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: Declara sob as penas da 
Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 
14/12/2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candido Rondon-PR 
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, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se 
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a curnprí-lo em todos os seus termos . 

...-.,. ~~rcedes-PR, 08 de abril de 2019. 
I...q/"(6' $co lió;:: 'l'Jhs . 
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