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EMPRESÁRIA 

NOVA MIX INDUSTRIAL C~ij._CIAL DE ALIMENTOS LTDA 
CNPj NU 08.142.803/0001-92 NIRE: 35,220.765.161 

Pdo presente in~lnlml'nto particular, as pnrtt:s; 

I MC PARTICIPAÇÕES LTDA., socicllade empre~:in:\ inscrira no CNP.J/t\,IF sob (, ,n" 
. . I I S" I> I " cidade de Barucrl na. hCl1ld:l IIA-15.1t(i~/()[lOI-()9, com endereço no )'.stalll uc • ao nu 0,11 .• ua '_ 
OiapOl)lIC, n" (,5. npnrtruucnro nO 70~, Torre Norte. ,\lpha\'i1le, C,:EP: (I(j-~5-1-1I(J:), neste alo 

) Mauricio Cardoso Franco brasileiro comerciante. casado, portador da rl'pre~t:nLal a por " . 
cédula de idcnudadc RC n" 19.1-Hí.778-9 .'SP/.'P e mscruo no CPF/l\lI: sob o n" .g2.()~8 . ..J.<)()- 

(I..j.; 

11. LUCC PARTICIPAÇÕES EIRELI. sociedade empresária inscrua no CN P_II 1\ 11' sob o n" 
11...J.2:>.o.n /tll )(11- J3. com cndcrcco no I,::;tat!o de ::io Paulo, na cidade de São Paulo, na .\ vcurdu 
Rninuuuk. Pereira dv l\fngalhiil's, n" 1720, bloco 2-1-. apartamento n 92, Bairro Jardim lris, CEP: 
t )51-1-5-1)1 )(), neste ato representada por Luiz Carlos Zorzcrto Coutinho, brasileiro, comcrcinnrc, 
separado juJlciallllL'tllt. portador da cédula til' ulcnudade RG n" 11 . .g0.6R2-5 SSP /SP e inserir I 
no CPFjl\IF sob o u (1-16.1 1l.6SH-()(,: 

111. HORIZONTE JHC PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade cmprcsártn inscrita no 
C ')~l/:-'fl: :'(Jb () n' IIA32.729j()()(1l-S3, com endereço 110 F.:Hado de Silo Paulo, 11:1 Cidade de 
SilO Paulo, na RU:1 Ribeiro de Lima, 33~ .vpro 83, Bom Retiro. CI,]): 111l22-()(l(), neste aro 
representada por José Hcnrique Zorzctto Coutinho, brasileiro, comcrcmnrc. divorciado, 
portador da cédula de identidade RG n" 9.D5I.HOO SSP/SP e inscrito no 1'1-'/1\11; :;01, () n" 
()( )..j..t 15 13 I H- 10; 

IV. NAVARINI PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária inscrita no CNI'J/I\II' soh 
li o" 11...J.32.755j(J()(lI-HI, com endereço I1(J I'::;wt!o til' Sâo Paulo, na cidade de Siio Paulo, nn 
Rua \pll1l1gés, n' I H 11'1, npanarncnro n" I ~ I, Bairro Surnarc, CI-:I>: 1l125H-III JI), neste :1!O 
representada por Elainc Navarini, brasileira. COll1lTCI;lI1le, casada, porrndorn da cédula de 

idvntidnclc R( J nU 37571.sH l-~ SSP /SP c inscrito no c: Pl·'jfl.lJ: sob () n" I S7'! Irn.IWH-Hú: 

V. CB PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária inscrun no CNPJ/i\ll' sob () 1)" 

I 1.-15(1.1 56/tl(l() 1-9(). com endereço IlO Estado de S:\o Paulo, na cidade de Sil~) Paulo, na Run 
Cmul», n" 13:22. npartarncnto n" I (i" Bairro Perdizes CI ;1)· ()';() I o ()()() .. I 

• • " _. J - , nClifC ato reprc~enla(':t 
pOJ: Car~os Robcrro Borgcs, brasileiro, comerciante, separado judicinlmcnu-, porrador tI:1 cédula 
lk Idcnud:llk RC n" ('359.H73-S SSP/SP e Inscrito no CP1'/1\1F sob o n" IJ.15.239,13S-37; 
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•• •• •• • • •• •••• •••• • • •• •• •• •• •• • VI. F.F PARTICIPAÇÕES El.Rl':J.I, :-;I~c!i"uíld~ cmJ;lt~s:11-~" inserira '10 CNPJ/"II: sob ,l n" 
11.+13.3(t-t/O[)(}I-('~, com endereço no Estado de São Paulo, na cidade de: Tcodoro Snmpnio, na 
Rua Ricardo h>garolli, n" 1Í3+, Bairro Centro, CI·:P: 19~H()-{IOO, neste ato representada por 
Fclíciano Florentino Guerra Neto. bra~i%~n~! ~ohciro, comerciante, portador da cédula de 
idcnudadc RC j n" 17.-H~S.{)H2-7 S~P /SP C IIls~rilO·no CPF/ i\lF sob o n" OH 1.92C!.738-+7: 

VII. K. TAVEIRA PARTICIPAÇÕES LTDA" sociedade empresária inserira no CNP.II"U: 
sob t) n'' 1 1.5 11Í.-!(,7 /O( 1(1l-tJS, com endereço no Estado de São Paulo, na cidade de ~ âo Paulo, na 
Rua DI' Diogo de Fnri:l, n" 1311, npaft:lmCl1l0 n° 61. Bairro \ ila Clcrncntino, CEP: O+O.17-(lIJ5, 

ncst c aLO representada por Kehel Sant Annu Marrachinc Taveira. brasileira. empresária, 
divorciada. portadora da cédula de identidade RC, n' H.39:2.7H8-8 SSP /SP I.: inscrita no CPF /i\1I' 
sob IJ n"1117.nl IlÍl-I-7..J.; 

. a qualidade de únicos sócios da Sociedade Emprcsána Limitada denominada NOVA MIX 
INDUSTRIAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, inserira no C]\il~I/i\rr: sob o n." 
oH.I·e.H(J3/1l1)() 19~. com sede na Avenida Manocl Domingos Pinto. n." 119, Bairro Parque 
.vnhnngucra, na cidade de São Paulo, Estado de Siio Paulo, (:1-:1': t)51~()-O()(l, com insrrumcmo 
particular arquivado 11:t ,Iuma Comercial cio I',st:ldo de São Paulo- .ll'CFSP sob I.) NTRI': 
.15.2~( 1.7(,5.161 em :-c~sã(l de :2~ de ;unho de 2()()(>, RESOLVEM de comum acordo, e por 
unanimidade dos ::ÚCIOS, sem qualquer rcsrriçào, nlrernr c consolidar o contrato social, :;q,'1.U\tlo as 
cláusulns c condicócs ~eguintc~, as qunis mutuamente acenam c outorgam, a saber: 

L DA MAJORAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

1. Pelo prt'scntt' mstrumcruo, os sócios deliberam, por unanimidade e sem qualquer oposicào, 
aumentar () capital social em mais RS 35.000.0()O,()() (t rinta e cinco milhões de reais), mediante a 
inregralizaçiio de lucros acumulados. .vssim o capital social passará DE RS 2..J.5.[J(JIl.O(){),O() 
(dll/.cnlo~ c llUarL'l1ta e Cl11CO milhões de reais) PARA RS 2H().(l[)().OOO,OO (duzentos e oucnrn 
nulhócs de reais), dividido em ~HO.(){)().()()(l milhões (duzentas c oitenta milhócs) de quotas no 
valor norninnl de R I.O() (hurn real) cada uma, tudo totalmente inrcgralizado. 

2. 1':111 I'UIlÇ:io U:1 disposiçào constante do item 1 acima, o capital da social, bem corno :l 
particl)1nç:io tios sócios p:t%:1ri. :1 ser :1 :;eguintc: 

01 " 

MC Participações Ltda 18.200.000 18.200.000,00 6,50% 
LUCC Participações ltda 6.160.000 6.160.000,00 2,20% 
Horizonte lHe Participações ltda 78.400.000 78.400.000,00 28,00% 
Navarini Participações Ltda 70.000.000 70.000.000,00 25,00% 
CB Participações Ltda 67.200.000 67.200.000,00 24,00% 
F. F. Participações Ltda 3l.640.000 31.640.000,00 11,30% 
K. Taveira Particiapções Ltda 8.400.000 8.400.000,00 3,00% 

l':ig1l1;1]. tI.: X 
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3. Tendo em vtsra a~ alteraçôd .~)~~t.en~ S1,j~_;I,.-:«;l;íll:;~I:I.lJd~1:1 passa a ler a scgumn: rec.hç:lo: 

Cláusula Quarta - () capital t: de RS 280.(){){).OOO,O() (duzentos e oitenta milhões de rcars), 
consriruido de 2H!1.tHIII.l)[)() (duzentas c oilcQI:l I1lilhúe~) de (lllOraS no valor de RS 1,()O (um Real) 

I I ' li I ••• ••• I cac a urna, uua mente Integra IZ:ll o neste :u.) crrs moc, a corrente nacional, proporcionalmcnro :'1 
parucipaçào de cada SÓCIO no Capital Social. . h quola~ sociais ficam assim distribuídas entre os 
sócir»: 

Me Particrpações Ltda 11.445,068/0001-09 18.200.000 18.200.000,00 6,50% 
LUCC Participações Ltda 11.425.04 7/0001-13 6.160.000 6.160.000,00 2,20% 
Horizonte JHC Participações Ltda 11.432.729/0001-53 78.400.000 78.400.000,00 28,00% 
Navarini Participações Ltda 11.432.755/0001-81 70.000.000 70.000.000,00 25,00% 
CB Participações ttda 11.450.156/0001-90 67.200.000 67.200.000,00 24,00% 
F. F. Particrpações ltda 11.443.364/0001-62 31.640.000 31.640.000,00 11,30% 
K. Taveira Particlapções Ltda 11,516.467/0001-05 8.400,000 8.400.000,00 3,OO~Íl 

Total 280.000.000 280.000.000,00 100,00% 

Parágrafo Primeiro - .vs quotas sâo indivisívcis e não poderão ser cedidas ou transfcridas a 
Il·rcl·iro). sem t) conscnumcnro do outro sócio, a l!llL'!ll lic!I assegurado, em tgualdade de 
condicócs c preço direito til- preferência pnfa a sun aquisição se po~ras iI "CIH.la, Iorrnalixando, se 
rcaliz.ula a cessão delas, :1 alrcrnçâo conrrnrual pcruncutc. 

Parágrafo Segundo - .\ responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas {tUlHa::>, mas 
todos respondem sohdariamcnte pela inlegralizaçiio do cnpiral social. 

11. DA NOVA REDAÇÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA NONA 

1. () par:ígrafo primeiro. da chiusuln nona, p:1S~:1 :I ter a ::>eguint(.· rcdaçâo: 

Parágrafo Primeiro - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos 
sócios na proporção de sua pnrticipnçâo no capital social, ou dcsproporcionalmcruc. 

111. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. 

1. _\nu .. ':1:< ulrcrncóes havidos, os SÓCIOS consohdnrn o contrnro social, IlOS tcrrnos n seguir: 

~, 

\ 

I I 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

NOVA MIX INDUSTRIAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 

Chiusula Primeira - .\ sociedade girar:i sob () nome empresarial de NOVA MIX ~ 
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. 
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Cláusula Segunda - .\ S(Jcic4~c %~11 :;c4t:.la.~~·el1i(~~~1:rl'~~cI Domingos Pinto, u" 09, Bairro 
P:lL·1..1lH •• \nh:lIlgm:rot. na cidade de São Paulo, !i:;wdo de São Paulo, CI~P: OSI20-0()(), sendo (IUC 
1..·"S:l unuladc matriz é dcdicadn aI) comércio arncadistn de leite e laticínios. incluída no CN.\I·: 
-Ir..3I-I-I)( I. • • ••• ••• • • 
Parágrafo Primeiro - . \ clllprt'sa tn:i as seguintes filiais industriais: 

(a) 11:1 Rodovia I~R I (d. krn 21, Primeiro "('l'rrel) Rural Merccdcs - PR - CFP HS998-11(J() 

(b) na . Vvcnidn Ozório Lopcs Corado n? 1977 - Térreo - Bairro .lanlim Paulista - Tcodoro 
Snmp.uo :P - CEP 192HO-()l)O; 

(c) na Rua ,\I1!Ilt1!O Bento, 70 - Térreo - Bairro Cidade No,,:! II Vnznnic - I\fG- CI.::P .1H.78tl 
(JlI(I: 

(d) na Rua JO:lO Pinheiro, }O Térreo Bairro Centro Douradoquarn - i\[C; - CFP 3H. 53()-()()(): 

(1..") no Sino Santo .Ynrónio, -:'/Il - Bairro Parricios Campo Belo - !\[G - CEP 37.270-()f)(); 
(I) na .vv. Presidente Dutrn 9-1-3, Parte I, Cidade Novn.Tmpcrunn - eu' 2H3011-()OO: 

(g) 11:1 F.slrotda Murilo de .vlmcidn P:1~SOS, 1.725 \'ila 1 ndusrrinl - Bom jcsus dos Perdões - SP - 
(TP I ~.,)5S-t)lHI. 

Parágrafo Segundo - .\ empresa rcrá as seguintes fihnis atacadistas: 
(a) Rua \ntc'll1io Bento. 70 - C;nlpiio ".\" - Bairro Cidade NO\':l Vazante - i\rc - U-]) 38.7HlJ- 

1)( 111: c, 

(b) Sitio S:11110 vnronio, s/no - sala 01 - Pnrricios - Campo Bclo/J\(G - CEP: 3727t)-()(){); 

Parágrafo Terceiro - Observadas as disposiçócs tia legishç:lo aplic.ivel, a sociedade poderá abrir 
filiais, agl·nc.:ins e escritórios em qualquer parte do rerritóno nacionnl, a cnrério dos sócios. 

Cláusula Terceira· . \ Sociedade terá por objeto a:-i atividades de indústria e comércio atacadista 
de leite c derivados do leite bem como a pnnicipnçâo em outras sociedades 

Cláusula Quarta - () capital é de RS 2HO.()(1I1.1K)O,(}() (duzentos e oircntn milhócs de reais), 
consumido til- ~HII.I)I)().()()1l (duzentas e oitenta milhôes) ele quotas IlO valor de RS I.{)() (um Real) 
cada uma, totalmente il1lcgralizndo neste alo em moeda corrente nacional. proporcionalmcmc :1 
parricipaçâo ele cada sócio 110 Cnpunl Social. .\s lluOl:1S sociais ficam assim distribuídas entre os 
sócios: 

MC Participações ltda 11.445.068/0001-09 18.200.000 18.200.000,00 6,50% 
LUCC Participações Ltda 11.425.047/0001-13 6.160.000 6.160.000,00 2,20% 
Horizonte JHC Participações Ltda 11.432.729/0001-53 78.400.000 78.400.000,00 28,00% 
Navarini Participações Ltda 11.432.755/0001-81 70.000.000 70.000.000,00 25,00% 
CB Participações Ltda 11.450.156/0001-90 67.200.000 67.200.000,00 24,00% 
F. F. Participações Ltda 11.443.364/0001-62 31.640.000 31.640.000,00 11,30% 
K. Taveira Particiapções Ltda 11.516.467/0001-05 8.400.000 8.400.000,00 3,00% 

Total 280.000.000 280.000.000,00 100,00% 
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Parágrafo Primeiro - As LJlIOt:1$ ,;ãll indivisívcis e nâo poderão ser cedidas ou trnnsfcridas a 
terceiros sem o conscntirncnro do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdad<.' de 
condiçócs c preço direito de preferência palra a iua aquisição se pu:-õra,; à venda, formalizando, se . .., .... 
realizada :1 cessão delas, a nhcrnçâo COl1[ratLfIll pl."l-Unenll'. 

Purágrafo Segundo - \ responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas llUlHas, mas 
toJo" respondem solidariamente pela intcgmliznçâo do capital social. 

Cláusula Quinta - .\ administraçâo tia sociedade sem cxcrcida, isoladamente ou em conjunto, 
P' Ir dOIS ndministrudorcs, os quais podC'r:lo praticar todos os aros legis, necessários p:U:I alcançar 
OS ohjeti,'()s t' ao" interesses da SOCiedade; :1gir sem procuraçâo em nome Ja Sociedade; firmar 
em nome da Sociedade trnnsaçócs. respeitadas as lirnirnçôcs rrC,'iSI:1~ no prc~cl1 te Cont rato 
Social: realizar :l ge'sl:\o corriqueira da nrividadc tI:I Sociedade; a rcprescnraçâo ativa ou passiva da 
sociedade, [udicial ou cxrrajudicialrncnrc: ~('Illpre, e em todos os casos, respeitando :lOS objetivos 
socinrs da sociedade. 

Parágrafo Primeiro - Os sócios nomeiam os .vdrninisrradorcs: JOSÉ HENRIQUE 
ZORZETTO COUTINHO, brasileiro, comcrcinme, divorciado, portador da cédula de 
idemidadc R(; n" 9.05 UiOU ssr /SP e inscrito 110 CPI :jMF sob o n" ()(J-t.051.31 H-to, residente e 
dumiciliado no E:;tado de S:io Paulo, na cidade de São Paulo, na Rua Ribeiro de Lima, 3:12 _ \ pIO 
H3, Bom Retiro, CI~P: (1I1:?2-()(I(), MAURICIO CARDOSO FRANCO, brasileiro, 
corncrcinmc, casado. portador da cédula de identidade RC n" 19.I-Ui.77H-9 SSP /sr l' inscrito no 
<:1'1,;,\[1: sob o n" -H~J)2H.-t96-()-I, residente e dorniciliado no Estado de S:io Paulo, nn cidad« til' 
Siln Paulo, na _ wcnidn Oinpoquc, n" 65, ap:1rtn1l11.'llto n"702, Alphaville, CI,]): O(j .. [;-t-()(I5. LUIZ 
CARLOS ZORZETTO COUTINHO, hrnsrlciro, comerciante, separado iudicinlrncmc. 
portador tia cédula de identidade RG 11" 11.+m.G82-5 SSP/SP c inscrito no CPF/i\U: sob o n 
lJ-tú.I'O.(15H-{)(" residente l' dornicilindo no Estado de São Paulo, na cidade de Sâo Paulo, 11:1 

.vvcnula Rnimundo Pereira de l\fagalh:lcs, n" 1720, apartamento 11 92, Bluco :?A, Bairro Jardim 
l ris, CEP: 05J-15-lIIH) e FELlCIANO FLORENTINO GUERRA NETO. brasileiro, solteiro, 
corncrcinnre, portador dn céduln de idcn ridadc lU; n° 17.-IR5.0H2-7 SSP /SP e inscrito 110 

<:1'1''/ ~fF sob () n" OH 1.926.73H--t7. residente l: dorniciliado no l':stado de São Paulo, na cidade ele 
Tcodoro Snlllpaio, I1n Rua Ricardo Fogarolli, n" 63-1-, Bairro Centro, CFP: InHO-()()O. 

Parágrafo Segundo - Os procuradores serão constituídos isoladamente, ou em conjunto. pelos 
ndnurusundorcs, cUIOS poderes estado limitados aos constantes dos respectivos instrumentos de 
mandato, poderes estes que, por :>U:I vez. devcrâo respeitar :tO~ objetivos sociais da sociedade. 

Parágrafo Terceiro .. Os procuradores somente representar. obrigar c contratar, em nome da 
sociedade, respeitadas as lirnuaçôes e os objetivos UO Contrato Social 

Parágrafo Quarto - Com exceção de mandar os judiciais, rodos os dcrnms II1st rurncnros lI.: 
mandato deverão ter prazo de validade determinado. 
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~()ciedad: ••• ic: •• 1oI 

•• •• •••• •••• •• •• •• •• • 
:<\la.;:~i'oõi:Jilde:< •. ;i1 l'1. ·de junho de ~()()6 e seu prazo de Cláusula Sexta - .\ 

durncâo ,:_, lI1delt'1'111111ado 

Cláusula Sétima - (h aclruinistrndorcs I":::KJ .Ji~eil() :t um />ni lti/Jflli' mensal estipulado pelos 
• • 

Cláusula Oitava - Fica desde ,á estabelecido, (1UC a sociedade n:i() lcr:í conselho fiscal. 

Cláusula Nona - O exercício ela sociedade terá início em () 1 de janeiro t· terminará em 31 de 
dezembro de cada ano, ocasião e111 tlue será levantado o balanço pntrimonial com a 
dcnu inst rncào de lucros c perdas e do resultado do exercício. 

Parágrafo Primeiro - Os lucros ou prejuízos apurados scrào di SI ribuídos ou suportados pelos 
~J)ci():-; 11:1 proporçâo de sua participaçâo no capiral social, ou dcsproporcionnlrncmc. 

Parágrafo Segundo - _\ socrcdadc poderá levantar balanços mensais ou de qualquer outro 
período, para fins de apuração e dcsunncâo do resultado do período neles compreendidos, 
podendo eventuais lucros. !lO período, por dclibcrnçâo dos sócios, lhcs serem distribuídos. 

Cláusula Décima - () fnlccimcnro de qualquer sócio náo irnplrcuni dissoluçiio dcsra sociedade, 
que prosseglllr:l com os SÓCIOS remanescentes. devendo ser pagu alls sucessores de lal sócio, () 
valor correspondente :1!'- :;U:lS tlUOlas de capital c iI sua panicipncâo nos lucros líquidos apurados 
alé:l d:lt;1 do {"'loI1W, mediante lcvnnmmcnto de balanço ger:tll:spL'cilico p:lril esse fim. 

Parágrafo primeiro - () valor devido :lOS sucessores do "ÓCIO tratado no "(('/>II/" deste arllgo 
será pago da s<:guintL" forma: -10"" (quarenta por cento) no pra'l.o de dOIS I11CSL'S; .111"" (trim» pOI' 

cento) no pr:ll'(l de seis meses: 30 fi" (rrintn por cento) no prnzn de doze meses. 

Parágrafo segundo - () mesmo procedimento será adorado outros C:lSOS em llLle a SI cicdadc 
SO(I':I dissoluç:io em I'cl:lç:10 :l pílrte de seu!' sócios. 

Cláusula Décima Primeira - Serão rcgidas pelns disposiçócs do Código Civil (Lei 11" 

1(1.-11 )(,j:2t)l )2), nphcávcis n matória, tanto a retirada de ';ÚCIO llU:1lll0 a dissoluçáo c a liquidnçáo da 
socicclndc. 

Cláusula Décima Segunda - ()S S()Cl()~ lO os ndnunistrndorcs. :Illlli mencionado>: c já 
qualificados, declaram, s(Jb a" pena!' da Lei, (llIe nâo estão Impedidos de exercer a adrninisu-açâo 
dl' sociedade, nem por decorrência de Lei especial. nem em virtude de condcnaçâo nas hipóteses 
mencionadas no art. inu. parágr:lfo 1Il, tio C,')dlgo Civil (Lei W.-t()(lj2(l()2). 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

MercedatR:J.:1jl; Do 
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FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 26/11/2007 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

I LOGRADOURO 
ROD BR 163 - KM 21 

NOME EMPRESARIAL 
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
NOVA MIX - FILIAL MERCEDES 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
10.52-0-00 - Fabricação de laticínios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDlCA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I NÚMERO 
S/N 

I COMPLEMENTO 
PRIMEIRO TERREO 

I CEP 
85.998-000 

I BAIRRO/DISTRITO 
RURAL 

I MUNIClplO 
MERCEDES ~ 

~ 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
azeredoauditoria@terra.com.br 

I TELEFONE 
(11) 3649-2686 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAvEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/11/2007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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Livro n° 2515. Página(s) 383/384. 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 
ALIMENTOS L TOA. 

Saibam, quantos 
este público instrumento de procuração bastante vierem que aos vinte e sete (27) dias do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), nesta cidade e Capital do Estado de São 
Paulo, neste cartório, perante mim escrevente, compareceu como outorgante NOVA MIX 
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS L TOA, com sede à Avenida Manoel 
Domingos Pinto n° 09, bairro Parque Anhanguera, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 08.142.803/0001-92, e filial situada na Rodovia BR 163, km 21, primeiro térreo, 
rural, município de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
08.142.803/0002-7, ativos conforme comprovado em consulta realizada nesta data, com 
sua constituição registrada na JUCESP sob nO 35.220.765.161, em sessão de 
22/06/2006 e última alteração consolidada registrada na mesma JUCESP sob n° 
542.795/18-8 em sessão de 22/11/2018, documentos esses que encontram-se 
arquivados nestas notas sob n° 9672, pasta 52, confirmada pela Ficha Cadastral 
expedida pela JUCESP nesta data, documentos esses que encontram-se arquivados 
nestas notas sob nO 10257, pasta 55, neste ato representada nos termos da cláusula 
quinta, por seu administrador LUIZ CARLOS ZORZETTO COUTINHO, brasileiro, 
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 13.440.682-5-SSP-SP, 
inscrito no CPF/MF sob n? 046.170.658-06, residente e domiciliado à Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães n" 1720, apt? 92, Jardim Iris, nesta Capital. O presente 
reconhecido por mim através da cédula de identificação ora me exibida no original e 
acima enumerada do que dou fé. A seguir, por ela outorgante, na forma representada, 
me foi dito que, até a presente data inexistem quaisquer alterações sociais posteriores a 
aqui mencionada, e que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, 
nomeia e constitui seu bastante procurador, VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI, 
brasileiro, casado, gerente de fábrica, portador da cédula de identidade RG nO 
21.355.803-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nO 120.892.928-30, residente e domiciliado 
à Rua Paulino Groff nO 455, Mercedes, PR, a quem confere poderes, sempre restritos ao 
objetivo social da outorgante, para representá-Ia exclusivamente na filial, na Rodovia BR 
163, km 21, primeiro térreo. rural. município de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nO 08.142.803/0002-73, ao qual confere e outorga plenos e gerais 
poderes, especialmente para representá-Ia junto à SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL - RFB e demais órgãos do segmento, para em seu nome, 
verificar pendências, assim como requerer Certidões se necessário; podendo para tanto, 
dito procurador, assinar todo e qualquer documento referente à regularização do referido, 
representar a outorgante, requerer, recorrer, juntar e retirar documento, assinar livros, 
termos, recibos, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento 
deste mandato, estando para isto apto a informar e assinar; representá-Ia em repartições 
públicas e autarquias em geral, institutos, e lá requerer, alegar, declarar, promover, 
proceder e autorizar registros, averbações, matriculas e cancelamentos, pagar e recolher 
impostos, taxas, tributos, representá-Ia perante o Foro em geral, em qualquer juízo, bem 
como Tabelionato de Notas, Cartório de Registros de Imóveis onde mais preciso for, o 
que tudo dará por firme e valioso, em todos os demais atos no seguimento da ordem, 
como se a outorgante estivesse presente, não podendo substabelecer. O PRESENTE 

1IIIIIIIm ILlII.II mml 1U1[I1(~ 1,IIIlUI:Illlll lillll 1I111111nw 1,m ~~!dn 1m 
Rua Afonso Sll!dinh~ ~~~~_aI!~_-_Sao Paulo - SP 



MANDATO É VÁLIDO ATÉ O DIA 30 (TRINTA) DE JUNHO DE 2023 (DOIS MIL E VINTE 
E TRÊS). Foi esclarecido ao representante da ora outorgante que, em cumprimento ao 
Provimento CNJ nO 42/2014, será enviado cópia deste instrumento à respectiva Junta 
Comercial para que seja averbado junto ao ato constitutivo da mandante. Finalmente, a 
outorgante, na forma representada, declarou que foi devidamente alertada por mim, que 
ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe 
facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, 
especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar, em 
conformidade com o artigo 1.018 do Código Civil Brasileiro, bem como sobre as 
consequências da responsabilidade civil e penal que aqui assumiu, por todos os 
documentos que foram apresentados e por todas as declarações que-foram prestadas, 
responsabilidades estas, que pessoalmente foram ratificadas e assumidas também por 
seu representante acima mencionado. De como assim disse('~ iQstrl!lmento que, 
lido e achado conforme, outorgou, aceitou e assha o pre{ente instrumento dou fé. (Selo 

I 
digital n": 1123341PR0000000067632203 - Valor R$)~$ 235,84). Eu, f<O .r-' RIANA DE 
AQUINO MARTINS, escrevente habilitada, a digiteL Eu, (a.) ODAIR JbSE DE SOUZA, 
Tabelião Substituto, a subscrevi. (a.a.). LUIZ CARLOS ZORZETJO- coun HO I . Nada 
mais, dou fé. Trasladada em seguida ao original, em duás págin rubricadas e 
numeradas de 01 à 02, do que dou fé. Digitada por , ( DRIANA DE 
AQUINO MARTINS), escrevente habilitada. s.u ' ~ , a 
conferi, subscrevo e assino em, público e rás~'" ) 

! ({ 
EM TESTEMUNtlJO:1 " DA I \X-~ 

I ~~s §' '2,5 _ 5;"0 PAULO _ 

« ODMRJOS~DESOUZA 
~ Tabelião SubStituto 
~ R, 9Q·\...~'Ç\~ 
~:.,_ ArO!l~tt ~Mdintl~ 

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do 
QR Code impresso o cesse o ende eço eletrônico 
https.z/selodiqitál.tjsp.jus.bn 

Selo digital n": 1123341TR000000006763320T - Valor R$: R$ 0,00 
Selo Digital do Ato Principal: 1123341 PR0000000067632203 - Valor R$: R$ 235,84 

Emolumentos: R$ 140,44; Estado: R$ 39,91; Secretaria da Fazenda: R$ 27,32; Ministério Público: R$ 6,74; 
Registro Civil: R$ 7,39; Tribunal de Justiça: R$ 9,64; Santa Casa: R$ 1,40; Iss: R$ 3,00; Total: R$ 235,84. 
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CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Mercedes. 

Referente à Concorrência nO 4/2020. 

Pela presente credenciamos o(a) Sr. VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI, 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.? 21.355.803 SSP-SP e do CPF nO. 
120.892.928-30 a, participar em todas as fases do procedimento licitatório, sob a 
modalidade CONCORRÊNCIA, n. ° 4/2020, instaurado por este Município. Na 
qualidade de representante legal da proponente NOVA MIX INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ALIMENTOS L TDA - CNPJ 08.142.803/0002-73, outorga-se ao 
acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de Recursos. 

Mercedes - PR, 11 de Janeiro de 2021 . 
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