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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL 3/2021 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR . 
Pregão Presencial n. ° 3/2021 

o abaixo assinado, MOEMA SCHNEIDER ESSER, inscrita no CPF/MF sob n." 058.968.689- 
52, portadora da Carteira de Identidade n." 9.602.875-0, expedida pela SSP/PR, na qualidade de 
responsável legal do proponente IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 
ME, vem, pelo presente, informar V.Sa. que o senhor ILGO GUNTER ZIMMERMANN, inscrito 
no CPF n.? 802.429.369-20, portador da Carteira de Identidade n." 
5701486-5, expedida pela SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o 
procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n." 3/2021, 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-Io; 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 celiame em epígrafe. 

MERCEDES - PR, 29 de janeiro 2021. 

IRMÃOS ESS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
MOEMA SCHNEIDER ESSER 
SÓCIA-ADMINISTRADORA 
CNPJ: 12.403.480/0001-10 

Rua Monte Castelo, 575, Fone: (045)3256-1160 
CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 
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ANEXO 11 

PREGÃO PRESENCIAL 3/2021 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 3/2021 

IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n". 
12.403.480/0001-10, neste ato representada por seu representante legal, a Sra. MOEMA 
SCHNEIDER ESSER, portadora da Carteira de Identidade n." 9.602.875-0, expedida pela 
SSPIPR, e do CPF n", 058.968.689-52, 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 - PR, 29 de janeiro 2021. 

Rua Monte Castelo, 575, Fone: (045)3256 1160 
CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 



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

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

Nome Empresarial: IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TOA - ME Protocolo: PRC2105313580 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) I CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
41206847738 12.403.480/0001-10 18/08/2010 16/08/2010 

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

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

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capital Integralizado 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
MOEMA SCHNEIDER 058.968.689-52 R$ 2.500,00 Sócio S 
ESSER 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
GABRIEL ANTONIO ESSER 097.707.649-06 R$ 2.500,00 Sócio N 

Dados do Administrador 
i~_ 

Nome CPF Término do mandato 
MOEMA SCHNEIDER ESSER 058.968.689-52 

Último Arquivamento 
l,. ,- Situação 

Data Número l~ Ato/eventos ATIVA 
12/12/2016 20167576658 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

CONTRA TO/ESIATUTO SEM STATUS 

I j 
Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2021, às 11 :09:30 (horário de Brasília). 

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código A5ESTKMQ. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2105313580 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁS L TDA - ME 
CNPJfMF: n? 12.403.480/0001-10 

NIRE: 412.0684773-8 
Folha: 1 de 6 

MOEMA SCHNEIDER ESSER. brasileira, maior, solteira, nascida em 
08/11/1993, natural de Marechal Cândido Rondon-PR empresária, 
inscrita no CPF/MF sob n". 058.968.689-52, portador da carteira de 
identidade RG n". 9.602.875-0/SSP-PR, expedida em 18/06/2002, 
residente e domiciliada Rua 7 de Setembro. 385, apto 801 - Edifício D. 
Pedro, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

GABRIEL ANTONIO ESSER, brasileiro, menor púbere, solteiro, 
nascido em 27/03/1998, natural de Marechal Candido Rondon-PR, 
estudante, inscrito no CPF/MF sob n". 097.707.649-06, portador da 
carteira de identidade RG n". 9.602871-1/SESP-PR. expedida em 
14/02/2012, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, 385, apto 
801 - Edifício D. Pedra, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 
85960-000., assistido por Fernanda Luiza Schneider, brasileira, 
divorciada, empresaria, inscrita no CPF/MF sob n? 886.302.699-87, 
portadora da Carteira de identidade Civil RG nO. 5.472.371-7/SESP-PR, 
residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, 385, apto 801 - Edifício 
D. Pedro, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração do ramo de: COMERCIO VAREJISTA DE GAS 
LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) e; COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E 
ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (MANGUEIRAS, 
ABRAÇADEIRAS, VEDADORES, CAPAS E SUPORTES)., passa a partir desta data a 
ter o seguinte objeto: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), de 
peças e acessórios para instalação de botijões de gás (mangueiras, abraçadeiras, 
vedadores, capas e suportes), de plantas e flores naturais e artificiais, de artigos 
fotográficos e para filmagem, de produtos alimentícios, de bebidas, gelo e carvão 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 12/12/2016 
www.empresafacil.pr.qov.br 

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
PROTOCOLO: 167576658 DE 08/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602835436. NIRE: 41206847738. 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁS L TDA - ME 
CNPJ/MF: nO 12.403.480/0001-10 

NIRE: 412.0684773-8 
Folha: 2 de 6 

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

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

CLÁUSULA QUARTA - 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 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA - ME 

CNPJ/MF: 12.403.480/0001-10 
NIRE: 412.0684773-8 

MOEMA SCHNEIDER ESSER, brasileira, maior, solteira, nascida em 
08/11/1993, natural de Marechal Cândido Rondon-PR empresária, 
inscrita no CPF/MF sob nO. 058.968.689-52, portador da carteira de 
identidade RG n". 9.602.875-0/SSP-PR, expedida em 18/06/2002, 
residente e domiciliada Rua 7 de Setembro, 385, apto 801 - Edifício D. 
Pedro, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

GABRIEL ANTONIO ESSER, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 
27/03/1998, natural de Marechal Candido Rondon-PR, empresário, 
inscrito no CPF/MF sob nO. 097.707.649-06, portador da carteira de 
identidade RG nO. 9.602.871-1/SESP-PR, expedida em 14/02/2012, 
residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, 385, apto 801 - Edifício 
D. Pedra, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de IRMÃOS ESSE R COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA - ME, com sede na Rua Monte Castelo, 575, 
Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n". 
12.403.480/0001-10, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nO 
412.0684773-8 em 18/08/2010; resolvem atualizar o contrato social 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMiCíLIO: A sociedade 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 12/12/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
PROTOCOLO; 167576658 DE 08/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602835436. NIRE: 41206847738. 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 



SEGUNDA AL TERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁS L TOA - ME 
CNPJ/MF: n? 12.403.480/0001-10 

NIRE: 412.0684773-8 
Folha: 3 de 6 

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

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 16/08/2010 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 gás liquefeito de petróleo (GLP), de peças e 
acessórios para instalação de botijões de gás (mangueiras, abraçadeiras, 
vedadores, capas e suportes), de plantas e flores naturais e artificiais, de artigos 
fotográficos e para filmagem, de produtos alimentícios, de bebidas, gelo e carvão 
(disque festa), de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
Laboratório de revelação fotográfica .. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), divididos em 5.000 (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 seguínte forma: 

INome l (% Cotasj Valor R$ 
! MOEMA SCHNEIDER ESSER I 50.00 2.500J 2.500,00 
I GABRIEL ANTONIO ESSER I 50.00 2.5001 2.500,00 
I TOTAL . __ J. 100.00 .. 5.000.1 ___ .~~~ 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócío 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 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 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

:t..,be"t"d. Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 12/12/2016 
www.empresafacil.pr.qov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à compr~vação de sua.a~ten:icidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos codiqos de ver1f1caçao 

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
PROTOCOLO: 167576658 DE 08/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602835436. NIRE: 41206847738. 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS :t.TDA - ME 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁS L TDA - ME 
CNPJ/MF: nO 12.403.480/0001-10 

NIRE: 412.0684773-8 
Folha: 4 de 6 

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 MOEMA SCHNEIDER ESSER, 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
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 à consecução dos objetivos ou à defesa dos 
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1.0 - 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 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 DESIMPEDIMENTO: A Administradora 
declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer 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 SOCIOS poderão, de comum 
acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-Iabore", 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 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

Libertad Ilogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIIlA, 12/12/2016 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
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11602835436. NIRE: 41206847738. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁS L TOA - ME 
CNPJ/MF: nO 12.403.480/0001-10 

NIRE: 412.0684773-8 

capital que possuem na sociedade. 
Folha: 5 de 6 

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 ás 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.? 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 administração. 

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 ç9 
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado ~~:J 
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 QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de 
Mercedes-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou j 
privilegiado que seja ou venha ser. b 

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 cumprí-Io em todos 
os seus termos. 

Mercedes-PR, 06 de dezembro de 2016. 

Libe.:tacl 80gu8 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIIlA, 12/12/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à compr~v~ção de sua.a~ten:icidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos COd1g0S de ver1f1caçao 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 
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FL 01/08 

LUCIBEL COMÉRCIO DE DOCES L TDA 
CNP.J/MF: 32.801.584/0001-90 

NIRE: 41208981351 
PRIMEIRA AL TEl~AÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

LlJCINDO ROBERTL brasileiro. maior. crnpresano, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens. nascido em 11/0611948. natural de Três de Maio RS. portador da Cédula de 
Identidade Civil R<J n" 7.926.:119-2 SESP/PR l' do CPF/MF n" 026.751.539-15. residente e 
domiciliudo na cidade de Cascavel. Estado do Paraná. Ú Rua: Suíça. n" 2050. Bairro: Cascavel 
Vdho. CEP: 85.818-300, e MARIA IZABEL ALVES I)A SILVA, brasileira. maior. 
empresária. solteira. nasci Ia em 20/03!197L natural de Cascavel PR. portadora da Cédula de 
Identidade RU n" 6.019.799-7 SESP/PR e do CPEMF n" 762.170.949-91. residente e 
domiciliada na cidade de Cascavel. Estado do Paraná. á Avenida: Comil, n" 829. Bairro: 
Cascavel Velho. CEP: 85.8 J 8-165. únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada. que atua 
sob L) nome empresarial: L1JCIBEL COMÉRCIO DE DOCES L TOA, inscrita no C1\PJ/MF 
sob 11" J2.801.5R410001-90, com sede c domicílio na Rua: Suíça. n" 2050, Sala 01, CEP: 
85.X I l{-.)O(). Bairro: Cascavel Velho. Cascavel PR, com Contrato Social registrado na Junta 
Comercial do Paraná sob o NIRI': 41208981351 em 18f02/2019. resolvem de comum acordo, 
alterar I! consolidar o instrurnento de Contrato Social primitivo, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes: , 

• I 

PRIMEIRA - O objeto social que atualmente é: Comércio varejista de chocolates. confeites. 
balas. bombons. demais doces c salgados. doravante passa a ser: Comércio varejista de 
chocolates, eunfeitos, balas, bombons, demais doces e salgados, Comércio atacadista de 
produtos alimentícios. 

SEGUNDA - O nome empresarial que atualmente é LUCIBEL COMÉRCIO DE DOCES 
LTDA. doravante passa a ser: LUCIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 

TERCEIRA - Ingressa na sociedade: IlOSICLER DA COSTA MOURA. brasileira, maior, 
empre iariu. solteira, nascida em 19/04/1 99 L natural de Cascavel PR, portadora da CNH n" 
06368751360 OETRAN!PR t: do CPF/MF n" 069.409.999-65, residente e dorniciliada em 
Cascavel. Estado do Paraná. na Rua: Nápoli. n" 926. Bairro: Cascavel Velho. CEP: 85.818-410, a 
qual declara estar ciente da situação econômica. financeira. patrimonial. fiscal e trabalhista da 
sociedade e de não estar incursa em nenhum crime previsto em Lei que a impeça de exercer 
atividades mercantis. 

QLARTA - A sócia Maria lzabel Alves da Silva. que possui na sociedade 100 (cem) quotas 
totalmente í ntegralizadas na forma prevista e em moeda corrente do País, totalizando R$lOO,OO 
(cem reais). RETIRA-SE da sociedade. vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas. à 
.ócia Ro .icler da Costa Mouru. pelo seu valor nominal. Valor este pago neste ato em moeda 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019 09:09 SOB N' 20196074878. 
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LllClBEL COMÉRCIO DE DOCES LTDA 
CN P.f/MF: 32.801.584/0001-90 

NIRE: 41208981351 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

corrente do País .. dando plena quitação pela cessão de quotas ora realizada e nada mais tendo a 
receber Oll reclamar. neste alo ou futuramente. desistindo inclusive, de qualquer valorização, a 
título de fundo de reservas ou fundo de comércio. c;e. 
QUINTA - Em decorrência da presente alteração. o Capital Social da sociedade, que é de 
R$10.000,OO (dez mil reais). dividido em 10.000 (dez mil) quotas sociais de valor unitário 
R$1.00 (um real). totalmente integralizadas na forma prevista e em moeda corrente do país, fica 
assim distribuído entre os sócios: 

I SÓCIO: % QUOTAS: VALOR: 
~. I.UCINDO ROBERTI 99 9.900 9.900,00 , 

t01 
RO:I 'LER DA COSTA MOURA 01 100 100,00 

TOTAL: I lOO 10.000 10.000,00 

SEXTA - O Capital Social, que atualmente é de R$l 0.000.00 (dez mil reais) dividido em 10.000 
(dez mil) quotas de valor unitário R$I.00 (um real), totalmente integralizadas na forma prevista e 
em moeda corrente do País, doravanre passa a ser de RS30.000,00 (trinta mil reais). dividido~ 
em 30.000 (trinta mil) quotas intcgralizadas da seguinte forma: 'w;t 

a) O sócio Lucindo Roberti integraliza neste ato em moeda corrente do Pais 19.800 
(dezcnove mil c oitocentas) quotas com valor unitário de R$l,OO (um real), totalizando MÀ 
R$ I 9.800.00 (dezcnove mil e oitocentos reais); 

b) A sócia Rosicler da Costa Moura integraliza neste ato em moeda corrente do País 200 
(duzentas) quotas com valor unitário de R$I.OO (um real). totalizando R$200,OO 
(duzentos reais). 

SÉTIMA - Em decorrência da presente alteração. o Capital Social da sociedade. que passou a 
ser de RS30.000,OO (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas sociais de valor 
unitário R$1.00 (um real). totalmente inrcgralizadas na forma prevista e em moeda corrente do 
país, fica assim distribuído entre os sócios: 

SÓCIO: I (% QUOTAS: VALOR: 
- 

01. LUCINDO ROBhRTI 99 29.700 29.700,00 

01. J(OSlCI.ER DA COSTA MO RA I 01 300 300,00 
- I TOl'AL: 100 30.000 30.000,00 
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Ll!CII1EL COMí~RCIO DE DOCES LTDA 
CNJ).JIMF: 32.801.584/0001-90 

NInE: 41208981351 
PRIMEIRA AL'l'ERACÃO CONTRATUAL li: CONSOIJIDACÃO 

OIT A VA - As quotas tia sociedade são indivisíveis c não poderão ser alienadas, cedidas ou 
transferi das a terceiros sem o consentimento do sócio remanescente, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço. direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando. se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

NO~A - !\ responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos 
respondem solidariamente pela intcgralização do capital social. 

DÉCIMA - Consolida-se o Contrato Social primitivo. que passa a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO nli: SOCIEDADE EMI)RESÁRIA LIMITADA, 
I>li:NOMINADA: LVCIBEL COMÉRCIO I>E ALIMENTOS LTDA 

CNP.JlMF: 32.801.584/0001-90 
NIRE: 41208981351 

LVCINno ROIlERTI. brasileiro. maior. empresário. casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, nascido em ) 1/06/1948. natural de Três de Maio RS, portador da Cédula de 
ldentidade Civil RG n" 7.926.319-1 SESP/PR e do CPF/MF n" 026.751.539-15. residente e 
domiciliado na cidade de Cascavel. estado do Paraná .. à Rua: Suíça, n° 2050, Bairro: Cascavel 
Vclhll. CEP: 85.818-300, c ROSICLER DA COSTA MOllRA. brasileira. maior. empresária. 
solteira, nascida em 19/04/1991. natural de Cascavel PR. portadora da CNH n" 0636875 J 360 
DElRA /PR c do CPF/MF n'' 069.409.999-65. residente e domiciliada em Cascavel Estado do 
Paraná, na Rua: Nápoli, nO 926. Bairro: Cascavel Velho. CEP: 85.818-410. únicos sócios da 
Sociedade Empresária Limitada. que atua sob o nome empresarial: LUCIBEL COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ/Mr sob n? 32.801.584/0001-90, com sede e 
domicílio na Rua: Suíça. n" 2050. Sala 01. CEP: 85.818-300. Bairro: Cascavel Velho, Cascavel 
PR. com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná sob o NI.RE 41208981351 em 
18/02/2019. resolvem d' comum acordo. consolidar o instrumento de Contrato Social primitivo, 
de acordo 1:0111 as cláusulas e condições seguintes: 

DA IJENOMINAÇÃO, DA SEIlF., DO OBJETO, 00 INíCIO E DO PRAZO DE 
DlJRAÇÃO 

CLÁllSl LA J)IUM.EIRA - A sociedade. constituída sob a forma de sociedade empresária, 
limitada. I: com a denominação Ll1CIBEL COMÉRCIO DE AUMENTOS LTDA regida por 
este contrato social, pelo Código Civil Lei 10.406/2002. 
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LUCIHEL COMÉRCIO ll[ I>OCES L TDA 
CNP.J/MF: 32.801.584/0001-90 

NIRE: 41208981351 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATllAL E CONSOLIDAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado, tendo 
iniciado SUtiS atividades a partir de 18/02/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem a sua sede nu cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, 1) Rua: Suíça, n" 2050, Sala 01, CEP: 85.818-300, Bairro: Cascavel Velho, que r jl 
também é seu domicílio. podendo abrir e encerrar filiais. agências e escritórios, em qualquer "Iv 
parte do território nacional. 

CLÁllSlJLA QUARTA - A sociedade tem como objeto social: Comércio varejista de 
chocolates, confeltos, balas, bombons, demais doces e salgados; Comércio atacadista de 
produtos alimentícios. 

()O CAPITAL SOCIAL, 1)" CESSÃO I)E QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE DOS 
SÓCIOS 

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma 
prevista na importância de RS30.000,OO (trinta mil reais). divididos em 30.000 (trinta mil) quotas 4 
sociais no valor de R$l ,00 (um real) cada uma, devidamente integralizados, em moeda corrente 
nacional e distribuídos entre os sócios quotistas da seguinte forma: 

.•. 
SÓCIO: % QUOTAS: VALOR: 

01. LUCINDO ROBERTl 99 29.700 29.700,00 
02. ROSICLER DA COSTA MOLlRA I 01 300 300,00 I 

TOTAL: 1.00 30.000 30.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - As quotas SOCIaiS são indivisíveis em relação à sociedade, e não 
poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio. a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço. direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas. a alteração contratual pertinente. de acordo com o que 
estipulam os Artigos 1.056 e 1.0.-7 da Lei n" 10.406/2002 CC. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas 
sociais. mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos tel1110S 
do arl.l.051 da Lei n° 10.406/2002 cc. 

CLÁUSULA OITA VA - Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde 
o cedente solidariamente com o cessiouário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que 
tinha como sócio. 
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LUCIBEL COMÉRCIO DE l>OCES L TOA 
CNI'.J/MF: 32.80J.58410001-90 

NIRE: 41208981351 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

CLÁUSULA NONA - Os seguintes atos dependerão da prévia aprovação, por escrito de, no 
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da sociedade, para serem 
considerados válidos e exequivcis: ( I ) alienação de bens imóveis' ( 11 ) hipotecas. penhores e ~ 
demais gravamos. de qualquer natureza: ( "I ) caução de títulos ou direitos creditórios, 
excetuados os casos diretamente relacionados aos negócios da sociedade, estes até o limite de 
R$ I 0.000.00 (dez mil reais): ( IV ) doação de bens mó eis e imóveis em geral; ( V ) nomeação e 
destituição til' administradores: ( V I ) alteração de qualquer das Cláusula do Contrato Social da 
sociedade. e ( VII ) constituição de novas sociedades. bem como a assinatura de contratos 
versando sobre tais negócios. pela Sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito 
à sociedade. discriminando-lhe o preço. forma e prazo de pagamento. para que através dos 
demais. caso o quadro social esteja composto por mais de dois sócios, exerça Oll renuncie ao 
direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta (60) dias, contados do recebimento 
da notificação. ou em maior prazo a critério do sócio alicnante. Decorrido sem que seja exercido 
o direito de preferência. as quotas poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à 
sociedade, como se sociedade de capital pura fosse. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 1\ sociedade poderá ser administrada por administrador 
estranho ao quadro societário, bastando para tal, que sua nomeação seja efetivada mediante 
inclusão de cláusula no Contrato Social. constando assinatura de unanimidade dos sócios. 
Parâgrufo Único: O administrador nomeado consoante esta cláusula, poderá ser destituído por 
justa causa. quando veri ficada a prática de atos de inegável gravidade, que coloquem em risco a 
cominuidadc da empresa. A destituição se dará mediante alteração contratual assinada pela "'1 
unanimidade dos sócios. após realização de reunião especialmente convocada para este fim, e. 
através de correspondência com a iso de recebimento com 30 (trinta) dias de antecedência, o 
acusado. ciente, em tempo hábil para seu comparecimento e ampla defesa. 

CLÁUSllLA DÉCIMA SEGl NI>A - 1\ sociedade é administrada pelo sócio administrador já 
qualificado Ll CINDO ROBERfI. 1\0 qual compete privativa e individualmente o uso da firma 
e a representação ativa c passiva. I.!I\1 juizo. ou fora dele. estando o mesmo dispensado da 
prestação de caução. podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social. 
sendo-lhe. no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou 
modalidade, em operações Oll negócios e itranhos ao objeto social, bem como a prestação de 
fiança ou aval. e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo 
passar poderes para terceiros por procuração. 
Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a 
lima retirada mensal a utulo de pró-laborc a ser lixada anualmente pelo consenso unânime dos 
sócios. cuja importância. de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada 
como despesa de administração da sociedade. 
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LUCIBEL COMÉRCIO DE DOCES L TOA 
CNPJ/MF: 32.801.584/0001-90 

NIRE: 41208981351 
f>RJMI~II{A ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

DO EXERCíCIO SOCIAL, no BALANÇO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E 
PREJuízos 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - a) O exercício social coincide com o ano civil, devendo (.J). 
em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral da Sociedade obedecido às .(jt., 
prescrições legais e técnicas pertinentes li matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios 
proporcionalmente às suas quotas de capital. podendo os lucros a critério dos sócios, serem 
distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade. conforme determina () Artigo 1.065 da Lei 
J 0.406/2002 cc. 
b) Conselho Fiscal - A Sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembléia de Sócios. 
Compele aos sócios decidir sobre negócios da sociedade. as deliberações tomadas por maioria de 
V010S, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada um. conforme determina () artigo 
).0 I O da Lei 10.406/2002 ec. 

CL;\USULA mtcIMA QUARTA - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez 
por ano. nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. Dependem da deliberação 
dos s icios. além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: ( I ) - tomar as contas dos 
administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico: 
( 11 ) - designar administradores. quando for o caso; ( fi r ) - tratar de qualquer outro assunto 
constante da ordem do dia. 

DA RETIRAIJA E DA EXCLlJSÃO DE SÓCIO 

CLÁUSl LA DÉCIMA QIJlNTA - Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios se 
retirar da sociedade, por motivo de falecimento, falência. impedimento ou de livre e espontânea 
vontade. a sociedade não acarretará a dissolução. a qual continuará sua atividade normal com o 
sócio remanescente e sucessor, mediante alteração do contrato social. indicando o evento e 
registrando na Junta Comercial. em 30 (trinta) dias da data da alteração. 
Parágrafo Primeiro - Em caso de falecimento de um dos sócios. aos herdeiros fica assegurado o 
direito de substituí-lo se assim o desejarem. e poderão ser incluídos na sociedade. 
Parágrafo Segundo - Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da sociedade, seja ele 
fundador, sucessor e/ou herdeiro. seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial 
com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se 
for do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes. 
Parágrafo Terceiro - A retirada. exclusão ou morte do sócio não o exime. ou a seus herdeiros, 
da respon: abilidade pelas obrigações sociais anteriores. até dois anos após averbada a resolução 
da sociedade: nem nos dois primeiros casos. pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se 
requerer a averbação. 
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LUCIBEL COMÉRCIO DE nOCES L TDA 
CNP.J/MF: 32.801.584/0001-90 

NIRE: 41208981351 
I)IUMEH~A ALTEI~AÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

DISSOLUÇÃO, OESIMPEJ>IMENTO E DIVERGÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos 
eventos: ( J ) o vencimento do prazo de duração, salvo se. vencido este e sem oposição de sócio, 
não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterrninado: ( lI) CI' 
o consenso unânime dos sócios: a deliberação dos sócios. por maioria absoluta, na sociedade de ~ 
prazo indeterminado: ( 111 ) a falta de plural idade de sócios. não reconstituída no prazo de cento e 
oitenta dias: ( IV ) a extinção. na forma da lei. de autorização para funcionar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As divergências que eventualmente ocorrerem entre os 
sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas 
sob o amparo legal da Lei n" 10.406/2002 CC e outros instrumentos vigentes, que regem a 
matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer 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 falirnentar, de prevaricação, peita ou 
suborno. concussão, pcculato. ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro 
nacional. contra normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo, te pública, ou 
a propriedade. 
Parágrafo único: Responde por perda: e danos perante a sociedade o administrador que realizar 
operações. sabendo ou devendo saber. que estava agindo em desacordo com as deliberações dos 
sócios. 

DO ENQUADRAMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Os sócios declaram sob as penas da Lei que a sociedade se 
enquadra na condição de MICROEMPRESA. nos termos da Lei Complementar n" 123, de 
14/12/2006. 

DAS DISI)OSIÇÕES GERAIS 

CLÁIJSI LA VIGÉSIMA - Nos casos de penhora. arresto ou sequestro de cotas, por iniciativa 
de terceiros não cotistas em razão de dívida de sócio corista. terá este o prazo de 3 (três) dias 
para substituir a penhora das cotas. Não o fazendo, entender-se-à que tais cotas leriam sido 
ofertadas à venda. pelo que os demais sócios poderão exercer sua preferência de aquisição 
depositando o equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem conforme último 
balanço. Nesta hipótese. a transferência das cotas sociais para o nome do corista adquirente dar 
se-á independentemente da assinatura do transmiterue. 
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LUClllEL COMÉRCIO 1)[ DOCES LTDA 
CNI'.J/MF: 32.801.584/0001-90 

NIRE: 41208981351 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

CLAlJSlJLA VIGÉSIMA PRIMEIRA - As decisões administrativas. bem como modificações 
do contraio social que tenha por objetivo a matéria indicada no art, 997 da Lei n? 10.406/2002 
ec. dependem do consentimento de todos os sócios: as demais podem ser decididas por maioria 
absoluta de votos. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-i e as 
formalidades previ tas neste contrato. sob pena de nulidade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGlJNDA - Os endereços dos SaCIaS, constante do Contrato 
Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, 
avisos e ele .. relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de 
alteruçõe s destes endereços é exclusiva dos sócios. que deverão fazê-lo por escrito. 

1>0 FOJ~O 

CLÁUSl LA VIGÉSIMA TERCEIRA - As partes de comum acordo elegem o Foro da 
Comarca de Cascavel, Estado do Paraná. com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos c contratados. lavram, datam e assinam o presente instrumento. 
elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo a única via destinada 
ao registro c arqui amemo na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas 
pelos sócios. 

LUCINDO ROBLRTI 
CPF; 026.751.539-15 CPF; 762. J 70.949-91 
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República Federativa do Brasil 
ESTADO DO PARANÁ - MUNIcíPIO E COMA.R.CA DE CASCA.~õiJ~ii 

Marina 'Esteves Santos 
TlllNil.l 

4° ,,",Iço Notitr1al 

Jeffirson 'Esteves Santos 
FIIIIÇ. AutwIa:ado 

RWlSIohlllo, 659· Fone (45) 3037·1444 
caSC1M!l- •••••• na 
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MUNICIPIO PE MtRCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

Mercedes-PRJ~ ,O~ ,JI 
~- 

287-P 

Certifico a pedido verbal de parte interessada que 
revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o 
Livro n° 00287-P, às Folhas 100/101, verifiquei 
constar a Procuração do seguinte teor: 
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: LUCIBEL 
COMÉRCIO DE DOCES LIDA A FAVOR DE 
PAULO IRANI ROBERTI, NA FORMA ABAIXO 
DECLARADA: 

S A I B A M quantos este Público Instrumento de 
Procuração bastante virem que, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e dezenove, (18/09/2019), nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, 
neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: LUCIBEL COMtRCIO DE 
DOCES LIDA. pessoa jurídica de direito privado (sociedade empresária limitada), 
inscrita no CNPJIMF sob n° 32.801.584/0001-90, com sede á Rua Suíça, n° 2.050, Sala 
n? 01 - Bairro Cascavel Velho, nesta Cidade de Cascavel-PR, com seu Ato Constitutivo 
arquivado na Junta Comercial deste Estado aos 18/02/2019, sob n" 41208981351 e 
Certidão Simplificada expedida pela referida Junta Comercial aos 18/09/2019, cujas 
cópias ficam arquivadas nesta Serventia às folhas n" O 1/08, do livro n° 200/ ACS, neste 
ato representada por seu Sócio e Administrador: LUCINDO RQBERTI. brasileiro, 
casado como declarou, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. sob n" 
7.926.319-2-SSP-PR e inscrito no CPFIMF sob n" 026.751.539-15, residente e 
domiciliado à Rua Suíça, n° 2.050 - Bairro Cascavel Velho, nesta Cidade de 
Cascavel-PR. O presente sendo juridicamente capaz, reconhecido e identificado como o 
próprio por mim, MARINA ESTEVES SANTOS, Tabeliã, conforme os documentos 
que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito que 
nomeia e constitui seu bastante procurador: PAULO IRANI RQBERII. brasileiro, 
solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 8.130. 191-3-SSP-PR 
e inscrito no CPFIMF sob n" 056.294.189-47, residente e domiciliado à Rua Suíça, n? 
2.038 - Bairro Cascavel Velho, nesta Cidade de Cascavel-Pk; ao qual confere amplos, 
gerais e ilimitados poderes, para o fim especial de representá-Ia perante repartições 
públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, em quaisquer um de seus órgãos, 
para o fim especial de participar de licitações, pregões e/ou concorrências públicas de 
forma presencial ou eletrônica. Podendo dito procurador, preencher formulários, pagar 
taxas e emolumentos, apresentar provas e documentos, bem como propostas, assinar 
quaisquer documentos que se fizerem necessários, conferir documentos, impugnar, 
apresentar defesa, requerer e alegar, concordar e-discordar, recorrer, acordar, assinar 
livros, atas, termos, declarações, preencher requerimentos; enfim, praticar todos os 
demais atos necessários para o bom, fiel e cabal cumprimento do presente mandato. 
Pela Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus 
expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. "Ficam 
cientes as partes de que cessa a procuração nas seguintes condições: I) pela 
revogação ou pela renúncia; 11) pela morte ou interdição de uma das partes; lU) 
Página 1 Selo D6xHJ .r7Qvj .IvHNN-56Hps .ZTVcT Consulte em https://_.funarpen.com.br Continua na Página 2 
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pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o 
mandatário para os exercer; IV) pelo término do prazo ou pela concluslo do 
negócio (Artigo 682 do Código Civil)." Dispensado as testemunhas instrumentárias 
conforme Artigo 676 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado 
do Paraná, A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em 
tudo conforme, outorga, aceita e assina. Ato devidamente protocolado nesta data no 
livro protocolo geral sob n° 8480/2019. Eu, (a.), MARINA ESTEVES SANTOS, 
Tabeliã, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emo1umentos: R$74,23 
(VRC 384,62), Selo Funarpen: R$0,80 , Funrejus: R$18,56, pago através da guia n" 
140000000050717214 em 18/09/2019, ISSQN: R$I,86, FADEP: R$3,71 Total= 
R$99,16. Selo Digital N° 9HJsD.dAwvj.ITHNN, Controle: 56fps.owRFz. Cascavel-PR, 
18 de setembro de 2019. (aa.) LUCIBEL COMÉRCIO DE DOCES LIDA, LUCINDO 
ROBERTI, Representante da Outorgante. MARlNA ESTEVES SANTOS, Tabeliã, 
Trasladada por Certidão, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao 
seu próprio original. Eu, MARlNA ESTEVES SANTOS, Tabeliã, que a fiz extrair. 
conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente. Emolumentos: R$7. 72 (VRC 40,00), 
Selo Funarpen: R$0,80, Funrejus: R$1.93, ISSQN: R$0,19, FADEP: R$0,39 Total= 
R$II,03 

de e dou fé. 
da Verdade 11---- 

Cascavel-Pk, 25 de agosto de 2020. 

SSANTOS 
Tabe I 

JuRana de M. Zimmerm~n~üner 
Escrevent ... { ..•••• '.II,:I· . 
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LUCIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 32.801.584/0001-90 

IE: 9080504877 -Insc. Mun. 630012668 
Telefone: (45) 3197-0577 E-mail: admlucibel@gmail.com 

ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR 
Pregão Presencial n.º 03/2021 

Lucibel Comércio de Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº. 32.801.584/0001-90, neste 
ato representada por seu representante legal, o Sr. Paulo Irani Roberti, portador da 
Carteira de Identidade n.º 8.130.191-3, expedida pela SESP/PR, e do CPF n.º 
056.294.189-47, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da 
Lein.º 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão 
acima mencionado. 

Í32.801.584/0001-90 
InscriçãO 9080504877 

lUCIBEl COMÉ.RCIO DE P\l\MEN10S l1D~. 

Cascavel, 29 de janeiro de 2021. 

RUA SUIÇA. 205~8i8_300 .! 
CASCAVELVELH~-CEP PARA~ 

~CAVEL 

Empresa: Lucibel Com. de Alimentos Ltda. 
Representante: Paulo Irani Roberti 

CPF: 056.294.189-47 
RG: 8.130.191-3 - SESP/PR 

Cargo: Procurador 

Endereço: Rua Suíça n. 2050, Cascavel Velho - Cascavel!PR - CEP: 85.818-300 



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

Empresa»Fác/1 8:! 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

Nome Empresarial: LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Protocolo: PRC2004937317 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) I CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
41208981351 32.801.584/0001-90 18/02/2019 18/02/2019 

Endereço Completo 
Rua Suíça, N° 2050, SALA 01;, Cascavel Velho - Cascavel/PR - CEP 85818-300 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS, DEMAIS DOCES E SALGADOS COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALlMENTICIOS. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capitallntegralizado 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
LUCINDO ROBERTI 026.751.539-15 R$ 29.700,00 Sócio S 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ROSICLER DA COSTA 069.409.999-65 R$ 300,00 Sócio N 
MOURA 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
LUCINDO ROBERTI 026.751.539-15 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
01/10/2019 20196074878 r-: 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 
c_ 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/12/2020, às 10:55:18 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br. com o código ACDMRFDR. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2004937317 

LEANDRO MARCOS RA YSEL BISCAIA 
Secretário Geral 

1 de 1 



MARLUCI WEISS - EPP 
CNPJ 68.825.736/0001-32 

Supermercado. 
IE 45800069-79 

ANEXO 11 

PREGÃO PRESENCIAL 3/2021 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 3/2021 

MARLUCI WEISS - EPP, inscrita no CNPJIMF n". 68.825.736/0001-32, neste ato 
representada por seu representante legal, a Sra. MARLUCI WEISS, portadora da 
Carteira de Identidade n." 1.856.222, expedida pela SSP/PR, e do CPF n." 968.603.169-34, 
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 - PR, 29 de janeiro 2021. 

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



MARLUCI WEISS EPP 
CNPJ 68.825.736/0001-32 

Supermercado. 
IE 45800069-79 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL 3/2021 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 3/2021 

o abaixo assinado, MARLUCI WEISS, inscrito no CPF/MF sob n." 968.603.169-34, portador da 
Carteira de Identidade n." 1.856.222, expedida pela SSPIPR, na qualidade de responsável legal do 
proponente MARLUCI WEISS - EPP, vem, pelo presente, informar V.Sa. que o senhor FÁBIO 
ARAI WEISS, inscrito no CPF n." 708.528.209-68, portador da Carteira de Identidade n.? 
41925833, expedida pela SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o 
procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n.? 3/2021, 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 - PR, 29 de janeiro 2021. 

~ ÜCI WEISS - EPP'" 
MARLUCI WEISS 
EMPRESÁRIA 

CNP J: 68.825.736/0001-32 

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



JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA 

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

Empresa ~~Fácil 'i"'I 
PARANÂ 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

Nome Empresarial: MARLUCI WEISS EPP Protocolo: PRC2105282049 

Natureza Jurldlca: Empresário (Individual) 

NIRE (Sede) I CNPJ I Arquivamento do Ato de Inscrição Inicio de Atividade 
41103866870 68.825.73610001-32 15/03/1993 15/03/1993 

Endereço Completo 
Avenida DOUTOR MARIO TOTTA, N° 342. CENTRO·Mercedes/PR- CEP85998-000 

Objeto 
MERCEARIA E ARMAZ!:.NS VAREJISTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COM~RCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. 

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

ÚltImo ArquIvamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
22/04/2019 20191702060 002/021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) Status 

SEM STATUS 

Nome do Empresário: MARlUCI WEIS5 
Identidade: CPF: 
1656222 966.603.169-34 
Estado civil: Regime de bens: 
CASADO(A) Comunhão Universal 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/01/2021, às 09:22:40 (horário de Brasflia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no http.:llwww.empresafacll.pr.gov.br. com o código 531GCGlR. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2105282049 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 
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Secretaria da Mlcro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integraçlio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhas 1'1 

169-34 

MERCEARIA E ARMAZÉNS VAREJISTAS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS. 
FERRAMENTAS E PRODUTOS METALÚRGICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATÉRIAS 
ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA. COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. 
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PR2190002545793 

PARA uso EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 
• E,to documonto foi gerAdo no portal Empl'ésa Facil Paranâ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 10:46 SOB N° 20191702080. 
PROTOCOLO: 191702080 DE 18/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901785796. NIRE: 41103866870. 
MARLUCI WEISS EPP 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 22/04/2019 
www.amprasafaci1.pr.gov.br 

A validade deste documento. se impresso. fica su;eito à comprova cão de sua autenticidade nos respectivos portais. 



Selo Digital n " zdNxY. P4qzI. oVutP. Control,; N2Y,r. 2QCUS 
Consutte esse selo em http:lwNw.funarpen com.br. 
~eCONHEçO por VERDADEIRA a assinatura de MARLUCI 
\NEISS. 'OOOI'FSJSOl MZ-12254F·7S •• • •••••••• •••• •• •••••••••••• •••••••••• 
Dou f, M.rcldes. 17 !lI abril d, 2019 

éi.",,, O,,,,.d • 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA' 
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· 
· 
· 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 10:46 SOB N° 20191702080. 
PROTOCOLO: 191702080 DE 18/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11901785796. NIRE: 41103866870. 
MARLUCI WEISS EPP 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 22/04/2019 
www.empresafaci1.pr.qov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚSUCA 
E ADMINISTRAÇÃO P~NITENCIÃ-RIA 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÃ 

REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

RG: 4.192.583-3 
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ASSINATURA 00 TITULAR 

CARTEIRA DE IDENnDADE 
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-.><<< VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

REGiSTRO GERAL: 4.192.583-3 
NOME: FÁBIO ARAr WEISS 

DATA DE EXPEDIÇÃO:26/02/20i8 

FILlAÇÃO: ELDO W E!SS 
MARLUCl WE!SS 

NATURALIDADE; MERCEDESIPR Oi~TA DE NASCiMENTÇ}: 07/03119;0 

Doe. ORIGEM. COMARCA=S.FRANCiSCO SUUSC, DA SEDE 

C.CAS=184, LIVRO=2i3, FOlHA=63 

CPF- 708526.209-<;8 

~~~:~~;:~~~:~~j*~~f~~~·~j:.:~~:::~~ 
.~~~ .. ~'~~~,~~~~T.!'? ~ PROlBlOC PLASílFlCA..ct se 

,ASSINATURA 00 OtAETDA 

LEiN97.116 DE 29/08/83 • - - 
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Ministério da Fazenda 
~ Receita Federal 

...- COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO CPF 

Número 
708.528.209-68 

Nome 
FABIO ARAI WEISS 

Nascimento 
07/03/1970 

CÓDIGO DE CONTROLE 

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
às 13:35:48 do dia 20/02/2018 (hora e data de Brasília) 

dígito veriticador. 00 

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

Mercedes-P~'t ~, 



CNPJ/MF N.o 04.760.86310001-18 
NIRE 412.0469577-9 

EDIMAR ANTONIO ESSER, brasileiro, casado sob O regime de c~:~~;~~re 
bens, empresário, inscrito no CPF IMF sob nº 706.115.999-53, portador 
identidade RG n", 1.788.853-6 SSP-PR, residente e domicíliado na Avenida Wil1y Barth, 
575, Casa, Centro, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000, 
DORLAI VILSON LEONHARDT, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, inscrito no CPF /MF sob ns 466.975.009-72, portador da carteira de 
identidade RG n". 3.457.748-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua João Inácio, 403, 
Casa, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000, 
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o 
nome de ESSER & LEONHARDT LTDA., com sede na Avenida João XXli, 473, Centro, 
Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 04.760.863/0001-18, 
registrada na Junta Comercíaltdo-Parana sob n" 4J2.0~6957..7;;.9.·~m 13/11/2001; e última 
alteração contratual registrada sob n''. 200403318.D6-eÍn. 03j';03j2004, resolvem alterar o 

• .' .;:: - __ J 
contrato social mediante as condições estabelecidas-nas çlaú.sulas seguintes: - ': •. ' . _ . .- 

- ,,' .. :: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - D_A AL TERAÇÃQ .DO-bBJETQ' ~OCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exp~~ração-do ramo de: CométciQ~:iat~jista de mercadorlf§.~ 
geral, com predominância deprodutos alimentícios, com ~re{çde, Comércio vareji~!:a:d~ 
móveis, Comércio varejista' de máquinas e ,aparelhos de: u;sQ doméstico e pessnal; é 
Comércio varejista de artigos .. p / animais e insurnos agrícolas, 'passa a partir desta !à'tã 9- 
ter o seguinte objeto: - CoW~~Cio varejista de mercadorias :~lri. geral, com predo~an~l~ 
de produtos alimentícios:, __ <supermercado; - 'Comêrcio varejista de gás Iiqüefeitcdê 
petróleo (GLP); - Comêrcío, varejista 'de artigos para arÍimá;!s e insumos agríc~~'!5;: 
Comércio varejista de at;!:rgo:~ de uso pessoal e doméstico;: - Comércio vareji~ta.~~ 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio.e ví~eo~.- €o:l!fércio varejista de mõeeís; '!. 
Comércio a varejo de pneumáticos e câmãrás-dé:'cg;'lê.;..,.€omércio a varejo de p~c;~!J:~ 
acessórios novos para veículos' al!~ó1jíotores. . -; I •. ':"- : _ ";" _ 

CLÁUSULA SEGUNDA: permane'~~~-~lite;~das':s ~emais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - 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 VlUNICíplO DE MERCEDE,S • PR 
ESSER & LEONHARDT LTDA. I Certifico Que ~ p~~~e:~~o c~rf~~na' 
CNPJfMF: 04.760.863/0001-18 confere com o o I!!L . 

NIRE: 412.0469577-9 

EDIMAR ANTONIO ESSER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 706.115.999-53, portador da carteira de 
identidade RG n". 1.788.853-6 SSP-PR, residente e domicíliado na Avenida Willy Barth, 
575, Casa, Centro, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000, 



CNPJ/MF N.o 04.760.863/0001-18 
NIRE 412.0469577-9 

DORLAI VILSON LEONHARDT, brasileiro, casado sob o regime de cOIm.t~~Jf,~dClJ. 
de bens, empresário, inscrito no CPF jMF sob nº 466.975.009-72, portador da f'J'll''rp"rJ'l 
identidade RG n". 3.457.748-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua João Inácio, 403, 
Casa, Centro, Mercedes-PR, CEP: 85998-000, 
Tem constituída entre si uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
ESSER & LEONHARDT L TOA., com sede na Avenida João XXIII, 473, Centro, 
Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 04.760.863/0001-18, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0469577-9 em 13/11/2001, regida 
pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil, instituído pela Lei n," 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002; pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMElRA--- NOME. EMPRESARIAL,-SEDE::E-DOMICÍLIO: A sociedade 
gira sob o nome empresariàl.d~~ESS.ER.& ~EQ~iíARW limA. e tem sede e domicílio 
na Avenida João XXIII, 473, 'cer:ttrQ,~Mércédes:J?& EEP"i~5998-000. . ,--_ 

,,~ . " 
- '1.. '. '. .' 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS_DÉPENDÊNCIAS: A sociedade poderá 
a qualquer tempo, abrir -oufechar filial ou outra' dependência, no país ou no e1!~ti~r, 
mediante alteração contratual assinada por todos os _~ócios. , : : ... ~" " . ~ " " .. ~. . -~ ~'.::; .,~ 
CLÁUSULA TERCEIRA -.I~ÍCIO DAS ATIVIDADES E·PWAZO DE DURAÇÃ~ODJ\ .. 
SOCIEDADE: A socíedadejtnicíou suas atividades em~127.ill/2001 e seu pr~õ:~e " 
duração é por tempo índeterminado. . .',r" • H" : 

- 9.' • "1 '1# ., 

_, : , '~~;~ - .~ ~ -:- -:. :," ~ ., .. : 
CLAUSULA QUARTA -DBJl!TO SOCIA~: A sociedade ten:t::;por objeto a exploraçêo qo 
ramo de: - Comércio varejista" de mercadorias em ·,gef~, com predomínânêía • de 
produtos alimentícios - supermercado; - ·Comér,~i8:.~arejista de gás liqüefe~to.:ie 
petróleo (GLP); - Comércio varejista, de artlgos-para.ànímaís e insumos agríc91aM. 
Comércio varejista de artigos de ':'u~çi;,p~~sQã.1 e_;:àõfuésticoi - Comércio varejista" de 
eletrodomésticos e equipamentos de.áudio e vídec: - Comércio varejista de móveis; - 
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; e - Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentos 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: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
EDIMAR ANTONIO ESSER 80.00 160.000 160.000,00 
DORLAI VILSON LEONHARDT 20.00 40.000 40.000,00 
TOTAL 100.00 200.000 200.000,00 

DE MERCEDES _ 

E 



CNPJ/MF N.o 04.760.863/0001-18 
NIRE 412.0469577-9 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A reslPoii:sáf:lmaàãe 
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 TRANSFER~NCIA 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 preçot 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.eformauprazo.de pagamentor.para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de' preferência, ~ o que .. deverãofâzercdentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou ein pràzp'~~of 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 p~azo sem que seja exercido 
o direito de preferência, as quotas poderão-ser-livremente trarisferidas, • • 

" ••. ~ _ . ;"::.~ ";. : "" "".J" 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO'DA SOCI~D~DE E USO DO NÜ~Jl~ 
EMPRESARIAL: A administração da sociedadecabe 'a' EDIMAR ANTONIO ESSER"~ 
DORLAI VILSON LEOl''{H~DT, com os poderes e atríbiiições de gerir e ad~i!N 
os negócios da sociedade,' representá-Ia ativa e passivamente, judicial e :~~h-~ 
judicialmente, perante ~rgãros públicos, instituições financeiras, entidades priva;!~s~; 
terceiros em geral, bem cômopraticar todos os demais atosneçessãrios à consecuçã'C)_c!cjs 
objetivos ou à defesa dos Interesses e direitos da. sociedadef autorizado o uso do i1gmé 
empresarial isoladamente. ,':- "!;.) I . :/,t ,~ . ~.~ • • 
§ 1. o_É vedado o uso do nome elitp~~'sarial em!a,t;{;id~4e; estranhas ao interesse ;S;;i;'l 
ou assumir obrigações seja em fáv~r~.:a~~ qualgu~: dos quotistas ou de terceiros: .. h.év.t 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2.°_ Faculta-se aos administradores, '~tuand~- iSoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 
§ 3.°_ Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no 
art, 1.061 da Lei n.? 10.406/2002, ou seja, a design.ação deles dependerá de aprovação da 
unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, 
no mínimo, após a integralização. . 
§ 4.°_ A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às 
formalidades da legislação vigente. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao cada exercício 



CNPJ/MF N.O 04.760.863/0001-18 
NIRE 412.0469577-9 

social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas~6m~~ 
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 a 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,? 10.4061:;~02. __ _ ,. .-- _;--:.- ." ~ _~;/ __ . 

, '" ' - _' \, '," I : • 

CLAUSULA DE CIMA PRIMEIRA-:'- JULGAl'\ifENT_OJDAS CONTAS: Nos quatro 
meses seguintes ao término do' exercício ,sociaVos'§6cios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores, quando' foro.caso .. r ',J 

-;-, .:~..... ~, 2: .• ti 

CLÁUSULA DÉCIMA S'i<:GUNDA - FALECIMENTO 'OU ,INTERDIÇÃO DE sqç:(Ó: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio,·a sociedade 'contfu:t~:~á suas atividades é9!l~ ãs 
herdeiros, sucessores e o "!ll2~paz;'- Não sendo' possível ou inexistindo interesse d~f'é~ ~ • 
dos sócios remanescentes.o :J-alor de seus haveres será apürádõ e liquidado com bá~eÍ'.a 
situação patrimonial clã- ~ociedade, à d~tã - da resoÚú;ãO:: verificada em lil~~o 
especialmente levantado,' .:., .~ ':' :::: :." .: 
Parágrafo único - O mesmo procedimento, será adotaà:o:éill outros casos em' qu:e a 

- ".,-. -# 

sociedade se resolva em relaçãoa.seu sócio. _''; • • 
: - ." ~"; .• I \ ~ i ~ ";c....:. .._:; : ••• " '" : -: 

CLÁUSULA DÉCIMA TERGÉi~::, 'DEeLARAçÃ,_O;DE DESIMPEDIMEN~Q~ .Qs 
Administradores declaram, sob as'peDé!-s', ~ª,.J~i,_'lije não estão impedidos de exér.Gê~"a 
administração da sociedade, por lei esp.~cia:l; ou .. ê~ 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 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 Mercedes-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, juntamente com 2 (duas) 
testemunhas a presente alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

M NICíplO DE MERCEDE . 
Mercedes -PR, 23 de Abril de 2009. Certifico que a presente 

confere com o documento 
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.1"-'._,-- ...• /-....,..--\--~ 
As_1inatura: 
JÓSÉ ADALTO BARBOSA 'c.~':· 
RG n", 5,708.208-9-SSPjPR _ 

,.,. i· , _.~ 

- .- 
. ',' "'-'JUNT~'CÕ~~~6iÃLDÕPARANÃ -:' r • .' --:;. , 

,
.", ~AGENCIA REGIONAL DE UM.UARAMA , :. : .. ~. , 

CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/05/?009 ', ... :, 
SOB NÚMERO:'20092101259 . " " .. 
Protocolo:'Õ9/21.01~5-9. DE 19/05f20o.~ • A .:' .. :.... , 

E:mpresa: 41 Z 0469511 .9,:::,;', _ ."_ ,~(._"' 
ESSEI\ , LEONRl>J\DT .LT~ ~..! i l:': LU1Z CA~~l-V.>""-"I~:'I-"'~,'~"" 

.i.:''.;._'';'':'' ., .•• ...:../~..:.Ç.;":..:'""'-~r .•.. ," 
,.-L.',;'''':':''"-'''''_'''_ ,_~._ -. _; '_:' .....•..• _.. _ .. __ ,>s-:_, ','''_ .. ~ 
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MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento origmal 
Mercedes-PR.!&:1. KJ, / rU -~ 

(O 'RCIAL DO PARAN 
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C~;:-t;t1("a~l1<.;S q\~:~ esta reprcgrafia é cópia autêntica 
di:l (iLTD/!.A t\LTERAÇAo arquivada nesta Junta 
Conrerciai sob nSl •• .9..ç:Q~ . .2.t. .. Q.f..2:~.;:? _ 
em .. .1.3. .... .I .... Q.5 .I.J..OD~ 

Curitiba, . .!.~ .I ... º.$. .. .l20.J..8:. .. 

~~ . 
MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 

Certifico que a presente cópia 
confere com o documento original 

Mercedes-p~~1 



ESSER & LEONHARDT - LTDA 
CNPJ 04.760.863/0001-18 

Supermercado. 
IE 90246684-33 

ANEXO 11 

PREGÃO PRESENCIAL 3/2021 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 3/2021 

ESSER & LEONHARDT - LTDA, inscrita no CNPJ/MF n". 04.760.863/0001-18, neste ato 
representada por seu representante legal, o Sr DORLAI VILSON LEONHARDT, portador da 
Carteira de Identidade n.? 3.457.748-0, expedida pela SSPIPR, e do CPF n". 466.975.009-72, 
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 - PR, 29 de janeiro 2021. 

----- 
7 SSER & LEONHARDT LTDA 
DORLAI VILSON LEONHARDT 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
CNP J: 04.760.863/0001-18 

/ 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256-1155 
CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 



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

Empresa",,,,Fácil B! 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

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

Nome Empresarial: ESSER & LEONHARDT LTDA - EPP Protocolo: PRC210530B4BO 

Natureza Juridica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) I CNPJ Data de Ato Constitutivo Infcio de Atividade 
41204695779 04.760.863/0001-18 13/11/2001 12/11/2001 

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

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALlMENTICIOS - SUPERMERCADO;- 
COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP); - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS E INSUMOS 
AGRICOLAS; - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E 
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; 
E - COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTO MOTORES. 

Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Indeterminado 
Capital Integralizado Porte) 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
EDIMAR ANTONIO ESSER 706.115.999-53 R$ 160.000,00 Sócio S 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
DORLAI VILSON 466.975.009-72 R$ 40.000,00 Sócio S 
LEONHARDT }., 
Dados do Administrador 

~, 11'~.;,r~ 

Nome CPF Término do mandato 
EDIMAR ANTONIO ESSER c:~ 706.115.999-53 
Nome CPF Término do mandato 
DORLAI VILSON LEONHARDT 466.975.009-72 

Último Arquivamento I. u ~"'! Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
23/06/2010 20106371053 206/206 - PROCURACAO Status 

SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2021, às 11 :09:20 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:llwww.empresafacil.pr.gov.br. com o código WRAOGH1D. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC2105308480 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 
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VÁLIDA EM TODO o TERRITÓRIO NAClONAL 
REGlSlROGEAAL: 3.457.748-0' DATA DE EXPEDiÇÃO: 18/0712007 

NOME: .DORLÀI VlLSON LEONHARDT 
:. FI~~?ÃO: ODILO ~EQNHÀRDT 

CARMEN'EUGEN\A MARTENS LEONHARDT 

- NAruRALIDADE: MALCAND. RONOONIPR - Í'ÓA tA DE NASCiMENID.' 2510511962 

;,. ?__ - fi" 

DOC.,OR!GEM: COMARCA=MAL CDO-RONDONJ?R. PATOBRAGADO 
C,CAS=625, LNRO=B2AUX, FOLHA=13 

CPF: 466,97500lP2 

CURIT'SA/PR 

ASSlNAT'.JRA 1)() 0tRET0R 
LEI Nº 7.116 DE 29!08iS3 'tf'Gh~G: 



Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

ANEXO VI 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 3/2021 

o abaixo assinado, MARILETE CARDOSO BACK, inscrito no CPFIMF sob n.o 
968.743.099-00, portador da Carteira de Identidade n." 5.264.731-2, expedida pela SSP/PR, 
na qualidade de responsável legal do proponente KLEIKA THAISA BACK, vem, pelo 
presente, informar V.Sa. que o senhor MARILETE CARDOSO BACK, inscrito no CPF n." 
968.743.099-00, portador da Carteira de Identidade n." 5.264.731-2, expedida pela SSP/PR, é a 
pessoa por nós designada para acompanhar o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão 
Presencial, sob n." 3/2021, 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) assinalo 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, 29 de JANEIRO de 2021. 

fl1~~L.l~~ J MARILETE CARDOSO BACK 
Representante legal. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



PROCURAÇÃO PARTICULAR 

OUTORGANTE: Kleika Thaisa Back , brasileira, solteira, RG 13.164.763-8 SSP-PR 

CPF/MF 102.828.259-'16, residente na Rua Ponta Grossa, n03000, Bairro Centro, Cidade de 

Pato 8ragado, Estado Parana. 

OUTORGADO: Marilete Cardoso Back, brasileira, casada, RG 5.264.731-2 SSP-PR 

CPF/MF 968.743.099-00, residente na Rua Ponta Grossa, n03000, Bairro Centro, Cidade de 

Pato Bragado, Estado Parana. 

Eu, Kleika Thaisa Back , por este Instrumento de Procuração Bastante nomeio e 
constituo minha Bastante Procurador (a) Marilete Cardoso Back , a quem confiro amplos, 
gerais e ilimitados poderes para, o fim especial de promover a participação da outorgante 
em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de 
propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, 
rebaixar preços, conceder descontos, pretar caução, levantá-Ias, receber as importâncias 
caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao 
cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes "ad judicia e 
substabelecer com ou sem reserva de poderes .. Enfim, praticar todo e qualquer ato que se 
fizer necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que tudo darei por 
bom, firme e valioso. 

Pato Bragado, em 30 de maio de 2019 

. , 

Assinatura do(a) Outorgante 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA P LlCA 

E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
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ASSINATURA 00 TITUlAR 
CARTEIRA DE IDENTIDADE 

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NAÇIONAL 

RE :;ISTRO GERAL: 5.264.731-2 DATA DE EXPEDiÇÃO 03/1012017 

NO'-1E: MARILETE CARDOSO BACK 
FILAÇÁO: JOSÉ DARCY CARDOSO 

ANA IR DA SILVA CARDOSO 
, 

NA 1JRALlDADE: EST.R.GRANDE DO SUL DATA DE NASCIMENl1 12/03/1971 ; 

, 
DO :. ORIGEM: COMARCA=SANTA HELENNPR. SÃO CLEMEN11E 

C.CAS=1640. LlVR0=4B. FOLHA=96 

CP~' 968.743.099-00 

CURmBNPR 

" 

MUNiCíPIO DE ME'RCEDES • PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 
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SECRETAR'A DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANA 

RG: 13.164.763-8 

REGISTRO GERAl: 13.164.763-8 
NOME: KLEIKA THAISA BACK 
FLIAÇÃO: LIRIO BACK 

MARLETECAROOSOBACK 

DATA DE EXPEDlÇÃO:24111/2010 

NATURALIDADE: MAL.CAND.RONDONIPR DATA DE NASCIMENTO: 28108/2000 

DOe. ORIGEM: COMARCAzMAL CANO RONDONIPR, DA SEDE 
C.NASC=l9380, LIVRO-29A, FOlHA=110V 

CURIT1BAIPR 

•• 



Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
KLEIKA THAISA BACK 10282825916 
Nome do Empresário 
KLEIKA THAISA BACK 
Nome Fantasia 
MIXPAO 
Capital Social 
10.000,00 
Número Identidade 
131647638 

Orgão Emissor 
SSP 

UF Emissor 
PR 

CPF 
102.828.259-16 

Condição de Microempreendedor Individual 

Situação Cadastra I Vigente 
ATIVO 

Número de Registro 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
24/04/2018 

CNPJ 
30.288.814/0001-34 

Endereço Comercial 

CEP 
85948-000 
Bairro 
CENTRO 

Atividades 

Logradouro 
RUA PONTA GROSSA 
Munícipio 
PATO BRAGADO 

Número 
3000 
UF 
PR 

Complemento 
CASA 

Data de Início de Atividades 
24/04/2018 
Ocupação Principal 
Vendedor(a) ambulante de produtos alimentícios, independente 
Atividade Principal (CNAE) 
56.12-1/00 - Serviços ambulantes de alimentação 
Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE) 
Bikeboy (ciclista mensageiro) 
independente 
Bolacheiro(a)/biscoiteiro(a) 
independente 
Chocolateiro(a) independente 
Comerciante independente de 
bebidas 
Comerciante independente de 
produtos de panificação 
Comerciante independente de 
tecidos 

Doceiro(a) independente 

Fabricante de alimentos prontos 
congelados independente 
Fabricante de conservas de 
legumes e outros vegetais 
independente 

Forma de Atuação 
Estabelecimento fixo, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes 

53.20-2/02 - Serviços de entrega rápida 

10.92-9/00 - Fabricação de biscoitos e bolachas 

10.93-7/01 - Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 

47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas 

47.21-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 

47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos 

56.20-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
consumo domiciliar 

10.96-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 

10.32-5/99 - Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto 
palmito 



Fabricante de massas alimentícias, 
independente 10.94-5/00 - Fabricação de massas alimentícias 

Fabricante de pão de queijo 
congelado, independente 
Fabricante de produtos derivados 
de carne, independente 
Pizzaiolo(a) em domicílio, 
independente 

10.91-1/01 - Fabricação de produtos de panificação industrial 

10.13-9/01 - Fabricação de produtos de came 

56.20-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 

56.20-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para 
consumo domiciliar 

Verdureiro independente 47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição: 
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e 
Funcionamento Provisório. 

Salgadeiro(a) independente 

Este Certificado comprova as inscrições, aívará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: bttp://www portaldoempreendedor goy br/. 
Certificado emitido com base na Resolução n° 48, de 11 de outubro de 2018, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 
da Legalização de Empresas e Negócios - REDES 1M. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual elou municipal (quando convenentes do cadastro 
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico bttp:/Iwww.recelta.fazenda.qov.br/PessoaJurldica/CNPJ!fcpj/consutta.asp. 

Número do Recibo 
ME46263268 

Número do Identificador 
30288814000134 

Data de Emissão 
22/01/2021 



28/01/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NUMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
30.288.814/0001-34 24/04/2018 
MATRIZ CADASTRAL 

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MIXPAO 

NOME EMPRESARIAL 
KLEIKA THAISA BACK 10282825916 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação 

CODIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
10.92-9-00 - Fabricação de biscoitos e bolachas 
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
10.94-5-00 - Fabricação de massas alimentícias 
10.32-5-99 - Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 
10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne 
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial 
10.93-7-01 - Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 

I COMPLEMENTO 
CASA 

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

I LOGRADOURO 
R PONTA GROSSA 

I CEP 
85.948-000 

I BAlRROIDISTRITO 
CENTRO 

I MUNiCípIO 
PATO BRAGADO ~ 

~ 
ENDEREÇO ElETRÓNICO 
wendyxback@outlook.com 

I TELEFONE 
~45) 9923-8441 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
•.•. *** 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
**ft**.*" •. 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

SITUAÇÃO CADASTRAl 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/04/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

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

Emitido no dia 28/01/2021 às 14:39:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

i/i 
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CARTEIRA DE IDENTIDADE 

., 

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

REGISTRO GERAL: 5.264.731-2 DATA DE EXPEDiÇÃO: 0311012017 

NOME MARILETE CARDOSO BACK 
FILIAÇÃO: JOSÉ DARCY CARDOSO 

ANAIR DA SILVA CARDOSO 

NA T1.JRALlDADE: EST.R.GRANDE DO SUL DATA DE NASCIMENTO· 12!0311971 ., 
i U 

DOC. ORIGEM: COMARCA=SANTA HELENAlPR, SÃO CLEMENTE 

C.CAS=1S40. LNR0=4B. FOl.HA=96 
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