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

Empresa~~Fácíl !f!:!. 

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 LTDA - 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 ~~ 
Nome CPF Término do mandato 
MOEMA SCHNEIDER ESSER 058.968.689-52 . 
Último Arquivamento 't '" Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
12/12/2016 20167576658 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

i 
CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

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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CNPJ 12.403.480/0001-10 IE 90530002-47 
Comércio varejista de alimentos. 

ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL 7/2021 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 7/2021 

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, 04 de fevereiro de 2021. 

IRMAOS ESSER COMERCIO 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 



CNPJ 12.403.480/0001-10 

- , 
IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

IE 90530002-47 
Comércio varejista de alimentos. 

ANEXO 11 

PREGÃO PRESENCIAL 7/2021 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 7/2021 

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 a senhora FERNANDA LUIZA SCHNEIDER, 
inscrito no CPF n." 886.302.699/87, portador da Carteira de Identidade n.? 
5.472.371-7, expedida pela SSP/PR, é a pessoa por nós designada para acompanhar o 
procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n." 7/2021, 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 certame em epígrafe. 

MERCEDES - PR, 04 de fevereiro de 2021. 

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



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
FM COMÉRCIO DE GÁS L TOA - ME 
CNPJ/MF: n? 12.403.48010001-10 

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 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., 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 n". 5.472.371-7/SESP-PR, 
residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, 385, apto 801 - Edifício 
D. Pedro, Centra, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL: A sociedade 
que gira sob o nome empresarial de FM COMÉRCIO DE GÁS L TOA - ME, passa a 
denominar-se, a partir desta data, IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
L TOA - 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 

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 

Liberta" Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

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



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 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, 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. Pedro, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85960-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de IRMÃOS ESSER 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 

Libertaà Ilogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

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: 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 TDA 
- 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 seguinte forma: 

INome I (% CotasJ Valor R$ 
! MOEMA SCHNEIDER ESSER I 50.00 2.500 I 2.500,00 
I GABRIEL ANTONIO ESSER I 50.00 2.500_l 2.500,00 
I TOTAL . __ J .. 100.00 .. 5.000.1 ___ 5.000,00 .. .. _---'-- 
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E 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 á 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 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à compr~v~ção de sua.a~ten:icidade nos respectivos portais. 
Info~ando seus respectivos COd1QOS de ver1f1caçao 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
PROTOCOLO: 167576658 DE 08/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602835436. NIRE: 41206847738. 
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FM COMÉRCIO DE GÁS L TOA - ME 
CNPJ/MF: na 12.403.480/0001-10 

NIRE: 412.0684773-8 
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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 titulo 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 

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2016 11:34 SOB N° 20167576658. 
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capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação 
de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será 
observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, 
conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.? 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 
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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. ~ 

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 curnpri-lo em todos 
os seus termos. 

Mercedes-PR, 06 de dezembro de 2016. 

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.a~ten:icidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de ver1f1caçao 
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CNPJ/MF N.o 04.760.86310001-18 
NIRE 412.0469577-9 

EDIMAR ANTONIO ESSER, brasileiro, casado sob o regime de cOlnàtt1)j~ p.a~~.~ 
bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nQ 706.115.999-53, portador ~.~~iiâ"'·d 
identidade RG n", 1.788.853-6 SSP-PR, residente e domiciliado 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 nQ 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 XXill, 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? 4J.2.º~69.5Z.7.;.9 em 13/11/2001; e última 
alteração contratual registrada sob nO.' 200403318{)6-'eIn 03103/2004, resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas-rias-çláíisulas seguintes: 

-':. .' . 

CLÁUSULA PRIMEIRA -.P.A ALTERAÇÃO'UO-OBJETO'SOCIAL: A sociedade que 
tem por objeto social a exploração-do ramo de: Comêrciójvajejísta de mercadori~~.~~ 
geral, com predominância dé produtos alimentícios, com ãreade, Comércio varejista.de 
móveis, Comércio varejista' de máquinas e aparelhos de ~s9 doméstico e pessb.é'JS e 
Comércio varejista de artigos .. p/ animais e insumos agrícolas, 'passa a partir desta ~átã ~ . 
ter o seguinte objeto: - Co_méréio varejista de mercadorias em geral, com predominan~1a 
de produtos alimentícios .:__ supermercado; - Comércio várejísta de gás Iiqüefeite ~d; 
petróleo (GLP)i - Comércio varejista de artigos para an~m~}s e insumos agríc~I:,!s; '!' 
Comércio varejista de ari:fgo,s de uso pessoal e domêsticcj" - Comércio vareji~b..~~ 
eletrodomésticos e equipamentos de. áudic,e vídeo;.- .Comêrclo varejista de mõveís; ~ 
Comércio a varejo de pneu~áÜcós e cãmaras-dé:"arr'e;7~eõmércio a varejo de Pfê~~~:~ 
acessórios novos para veículos aqto:g.o.tores. .:~." : .r • 

• l- • ~ 

CLÁUSULA SEGUNDA: permanecem .. iJ.)álte;a:da$ as demais 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 
ESSER & LEONHARDT LTDA. 
CNPJfM:F: 04.760.863/0001-18 

NIRE: 412.0469577-9 

EDIMAR ANTONIO ESSER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob ns 706.115.999-53, portador da carteira de 
identidade RG n". 1.788.853-6 SSP-PR, residente e domícilíado na Avenida Willy Barth, 
57S, Casa, Centro, Pato Bragado-PR, CEP: 85948-000, MUNicíPIO DE MERCEOES _ PR 

que a presente cópia 
com o documento original 

I ~~ .~~--===- 



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

DORLAI VILSON LEONHARDT, brasileiro, casado sob o regime de cOlml:~iQR~~Iál 
de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob no 466.975.009-72, portador da 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, 
Tem constituída entre si uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
ESSER & LEONHARDT LIDA., 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, regída 
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 PRIMEIRA-- NOME-EMPRESARIALrSED.E: E:DOMICÍLIO: A sociedade 
gira sob o nome empres;u.icll..de-'ESSER ÚLEqNHARDi"::t:TDA. e tem sede e domicílio 

", . -..;, ~ . ~ . \ .... _- - ,/ 

na Avenida João XXIII, 473, Cen~o,_Mercedes-~R.! CEP:!35998-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUl'RAS .DEPENDÊ:I'~LCIAS: A sociedade poderá 
a qualquer tempo, abrir ou. f.échar filialou outra depend~nc~, no país ou no elS!~Ij~r, 
mediante alteração contratual assinada por todos os ,sócios.' .; : •. : •• . .. 
CLÁUSULA TERCEIR~_-.[NÍCIO DAS ATIVIDADES E'.P~AZO DE DURAÇ,Ã:6D2\ • 
SOCIEDADE: A socíedade-ínícíou suas atividades em~12!11/2001 e seu pr~õ;~e 
duração é por tempo índeterminado. : •.•• ~ ~ 

~ - .,.. <ti 
, ..•.••• .l..-:. •• ." •• 

CLÁUSULA QUARTA - CrBJ'àTO SOCIAL: A sociedad~~eriY.:por objeto a exploraçã.ón,o 
ramo de: - Comércio varejista. de mercadorias em i ger~, com predominânêia- de 
produtos alimentícios - sup~~n'tercadoi -' Comércíov ~arejista de gás liqüefe;to.!te 
petróleo (GLP); - Comércio varejista, de artigos 'par~::. ànimais e insumos agríc91a_~ .. - 
Comércio varejista de artigos de' U~9-.P~ss~3J,ft~doínésticoi - Comércio varejista" de 
eletrodomésticos e equipamentos de _áuaio'e vídeo: - Comércio varejista de móveis; - 
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; e - Comércio a varejo de peças e 
acessórios novos para veiculos 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 Pais, 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 

MUNiCíPIO DE MERCEDES • PR 
Certifico queapresente cópia 

confere õ documento original 
lU 



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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E 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 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 preç~; forma-e prazo de pagªm~l1t9~par~ que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de' preferência, _ o quedeverão -fãze~-!dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notífícação ou errr pr'ãzO'1l1a,1dr a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócíos manifestarem seu' direito de preferência, a cessão das quotas se fará na 
proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse pr}izo sem que seja exercido 
o direito de preferência, as quotas poderão ser-livremente trarisferídas. .. 

_,,- :-:~ ,.~ :~ ............• 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA,SOCIEDADE E USO DO K.rÕrÁ~ 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabea EDlMAR ANTONIO EssifR"!: 
DORLAI VILSON LEQ~_~~DT, com os' poderes e atribuições de gerir e admiIli?'~ 
os negócios da sociedade, representá-ia ativa e passivamente, judicial e !~~h-~ 
judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privatías te 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais ato~ llisessários à consecuçãq :405 
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade]; autorizado o uso do i1g!Il~ 
empresarial isoladamente. ' " -:- ~ " " 
§ 1.°_ É vedado o uso do nori1e~e~pr~sarial em.atividades estranhas ao interesse ~~i;} 
ou assumir obrigações seja em favor. _4é qualquer" dos quotistas ou de terceiros; "Oe!).t 
como onerar ou alienar bens imóveis ela soCiedade,-sem autorização do outro sócio. 
§ 2. 0_ Faculta-se aos administradore~', ~tuando - í1oladamente, 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 designação 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~~caB: Ao cada exercício 

c» 'Ce-rtIti'co que a presente cópia 
confere com o documento original 
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CNPJ/MF N.o 04.760.863/0001-18 
NIRE 412.0469577-9 

social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios 
dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem 
na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniaís em 
periodos 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.? 10.406/2002. - -~ "0;; 

" 

CLÁUSULA DÉCIMA ;RiMETRA~ - JULG~M~N:i:.q'·D'~S CONTAS: Nos' quatro 
meses seguintes ao término do exercício socíal.ros sÓCios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando f~r .0. caso., .. -:» ,.;' 

. I ~. 

CLÁUSULA DÉCIMA S:~~irNDA - F~~~éIMENTO OÚI&TERDIÇÃO DE s~çi.ó: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sodedade'con~:u'~á suas atividades êQ1.l\ ás 
herdeiros, sucessores e o i.l{ótpai. Não sendo possível ou ine:idstindo :interesse d~fés ~u • 
dos sócios remanescentes, ,o valor de seus haveres será apuradç e liquidado com b~$é:na 
situação patrimonial d'ã: sociedade, à data da resolüçãoz verifícada em báJ~~ 
especialmente levantado. _. . " ~_ :. " , 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado-em outros casos em' qu:e a 

"'~ /' ,. ~ 
sociedade se resolva em relação.a.seu sócio. _ ~' ,,~ 

- J ",~. .' _~> '-. . . ..• .. '" 

CLÁUSULA DÉCIMA TER€Ei~Ã; :DECLARAÇÃ.o~fDE DESIMPEDIMENT~;:Qs 
Administradores declaram, sob aS'Pretia(dª"-Jei"qúe não estão impedidos de exér-Gé);-a 
administração da sociedade, por lei e~p~cial, o,u:_e~ 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-Ia em ~8WierpfõudJ~~~~EOES _ ,. 

que a presente cópia 
Mercedes -PR, 23 de Abril de 2009. com o documento original 

Mercedes-PR O l(, __ ..::;.:;.L.. 
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.Assinatura: 
JÓSÉ ADALTO BARBOSA ~ 
RG n", 5.708.208-9-SSPjPR _ 

.. HQIX ANGELA' 
~G n". 1.943.625- 

.. ::... .. ~ . _,- 
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Certifico que a presente copia 

confere com o documento ongtnal 

Mercedes-PRiliJ~\ 

ARANÁ 



.. - - - ~ 
... .. : 

.... ..:.,:. •... 

MUNICíPIO DE MERCEDES • PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

_ Mercedes.PR ~_/~..M. 



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

Empresa~~Fácil !i!:! 

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: PRC2105308480 
Natureza Jurfdica: Sociedade Empresária Limitada 

NIRE (Sede) I CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio 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 nO. 
Dados do Administrador 

-<"..<' ':"'-- 
Nome CPF Término do mandato 
EDIMAR ANTONIO ESSER 706.115.999-53 
Nome \ .~ CPF Término do mandato 
DORLAI VllSON LEONHARDT 466.975.009-72 

Último Arquivamento ~ ~ •• ' '!:_ 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 Brasflia). 
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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ESSER & LEONHARDT - LTDA 
CNPJ 04.760.863/0001-18 

Supermercado. 
IE 90246684-33 

ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL 7/2021 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 7/2021 

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 SSP/PR, 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, 04 de fevereiro de 2021. 

S R ARDTLTDA 
D I RLAI VILSON LEONHARDT 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 
CNPJ: 04.760.863/0001-18 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256-1155 
CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 
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J.C. PARRO & CIA LTDA 
CNPJ!MF N° 03.383.709/0001-01 

NIRE N° 41204187005 
SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Página 1 de 9 

1 

SÚMULA: 1) CRIAÇÃO DE FILIAL; 
2) DISPOSIÇÕES GERAIS; 
3) CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO. 

JÚLIO CEZAR PARRO, brasileiro, solteiro, natural de Cianorte, esta 
do do Paraná, nascido em 01/10/1978, empresário, portador da cédula de 
identidade RG. 6.934.393-7, SSPIPR, inscrito no. CPF/MF sob no. 
026.415.109-79, residente e domiciliado na Rua Rouxinol, n°. 182, Jar 
dim Gralha Azul, Cianorte/PR, CEP: 87.206-282; MARCOS ANDRÉ 
PARRO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, na 
tural de Cianorte, estado do Paraná, nascido em 17/02/1982, empresário, 
portador da cédula de identidade RG. N° 8.627.154-0, expedido pela 
SSPIPR, inscrito no CPF/MF sob N°. 007.904.489-12, residente e domi 
ciliado na Rua Parecis, 1331, Jardim Alto da Cidade, Cianorte/PR, CEP: 
87.200-000; LÚCIO RENATO PARRO, brasileiro, casado no regime 
de comunhão parcial de bens, natural de Cianorte, estado do Paraná, nas 
cido em 23/05/1983, empresário, portador da cédula de identidade RG. 
N°. 8.190.530-4, SSPIPR, inscrito no CPF/MF sob N°. 043.555.259-70, 
residente e domiciliado na Avenida Valdomiro Fabricio, N° 26, Sobreloja 
esquina com a Avenida América, Conjunto Hilda Stevanato, CEP 87205- 
136, Cianorte/PR; HÉLIO SEBASTIÃO PARRO, brasileiro, casado no 
regime de comunhão universal de bens, natural de Apucarana, estado do 
Paraná, nascido em 17/02/1953, empresário, portador da cédula de iden 
tidade RG. N° 0.990.822-6 pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob N° 
203.968.059-49, residente e domiciliado na Avenida Europa N°. 123, 
fundos, Bairro Cianortinho, Cianorte/PR, CEP: 87200-000; únicos sócios 
componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de J 
C PARRO & CIA LTDA, com sede e foro na Rua Uirapuru, esquina 
com Rua Rouxinol, N° 116, Conjunto Gralha Azul, CEP: 87.200-000, 
Cianorte/PR, devidamente registrada na Junta Comercial do estado do 
Paraná sobe NIRE N° 41204187005 por despacho em sessão em 09 de 
setembro de 1999, e inscrita no CNPJ sob no 03.383.709/000 l-O I, resol 
vem por este instrumento particular de alteração contratual modificar seu 
contrato social primitivo, nos termos das cláusulas e condições seguintes: 

TITULO I 
CRIAÇÃO DE FILIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade cria neste ato uma filial com sede e foro à Avenida Melvin 
Jones, 353, Zona Dois, CEP 87240-000, na cidade de Terra Boa/Paraná. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades a partir da data de arquivamento da presente alteração de contrato social pela Junta Comercial 
do Paraná. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade o mesmo objetivo social que a matriz. 

TITULO 11 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato 
social primitivo e demais alterações, que não colidirem com o presente instrumento de alteração 
contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Por força da presente alteração do contrato social, fica assim consoli 
dado o seu contrato social primitivo. 

TÍTULO IV 
r.c, PARRO & CIA LTDA 

CNPJIMF N° 03.383.709/0001-01 
NIRE N° 41204187005 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

JÚLIO CEZAR PARRO, brasileiro, solteiro, natural de Cianorte, esta 
do do Paraná, nascido em 01/1 0/1978, empresário, portador da cédula de 
identidade RG. 6.934.393-7, SSPIPR, inscrito no. CPFIMF sob no. 
026.415.109-79, residente e domiciliado na Rua Rouxinol, n°. 182, Jar 
dim Gralha Azul, Cianorte/PR, CEP: 87.206-282; MARCOS ANDRÉ 
PARRO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, na 
tural de Cianorte, estado do Paraná, nascido em 17/02/1982, empresário, 
portador da cédula de identidade RG. N° 8.627.154-0, expedido pela 
SSP/PR, inscrito no CPFIMF sob N°. 007.904.489-12, residente e dorni 
ciliado na Rua Parecis, 133 L Jardim Alto da Cidade, Cianorte/PR, CEP: 
87.200-000; LÚCIO RENATO PARRO, brasileiro, casado no regime 
de comunhão parcial de bens, natural de Cianorte, estado do Paraná, nas 
cido em 23/05/1983, empresário, portador da cédula de identidade RG. 
N°. 8.190.530-4, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob N°. 043.555.259-70, 
residente e domiciliado na Avenida Valdomiro Fabricio, N° 26, Sobreloja 
esquina com a Avenida América, Conjunto Hilda Stevanato, CEP 87205- 
136, Cianorte/PR; HÉLIO SEBASTIÃO PARRO, brasileiro, casado no 
regime de comunhão universal de bens, natural de Apucarana, estado do 
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Paraná, nascido em 17/02/1953, empresário, portador da cédula de iden 
tidade RG. N° 0.990.822-6 pela SSP/PR, inscrito no CPFIMF sob N° 
203.968.059-49, residente e domiciliado na Avenida Europa N°. 123, 
fundos, Bairro Cianortinho, Cianorte/PR, CEP: 87200-000; únicos sócios 
componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome de J 
C PARRO & elA LTDA, com sede e foro na Rua Uirapuru, esquina 
com Rua Rouxinol, N° 116, Conjunto Gralha Azul, CEP: 87.200-000, 
Cianorte/PR, devidamente registrada na Junta Comercial do estado do 
Paraná sobe NTRE N° 41204187005 por despacho em sessão em 09 de 
setembro de 1999, e inscrita no CNPJ sob no 03.383.709/0001-01, resol 
vem consolidar seu contrato social e posteriores alterações, o que fazer 
com os seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de J C PARRO & CIA 
LTDA, com sede na Rua Uirapuru, esquina com Rua Rouxinol, N° 116, Conjunto Gralha Azul, 
CianortelPR, CEP: 87.200-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade poderá a critério e por deliberação dos sócios, criar, 
instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer 
ponto do território nacional, e ou no exterior. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade criou e permanece em suas atividades com as seguintes 
filiais: 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade possui uma filial com sede e foro na Avenida Maranhão, 
2078, Zona 07, CEP: 87200-000, na cidade de Cianorte/Paraná, devidamente registrada na Junta 
Comercial do estado do Paraná sob NIRE 41901244884 e inscrita no CNPJ sob no 
03.383.709/0002-92. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades em 10 de outubro de 2011 . 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade o mesmo objetivo social que a matriz. 

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade possui uma filial com sede e foro na Rua das Laranjeiras, 
240, Jardim Tropical, CEP: 87.200-127, na cidade de CianortelParaná, devidamente registrada na 
Junta Comercial do estado do Paraná sob NIRE N° 41901369326 e inscrita no CNPJ sob no 
03.383.709/0003-73. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades em 28 de janeiro de 2014. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade o mesmo objetivo social que a matriz. 
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CLÁUSULA SEXTA: A sociedade possui uma filial com sede e foro na Avenida Paraíba, 1330, 
Vila Operária, CEP: 87.200-128, na cidade de Cianorte/Paraná, devidamente registrada na Junta 
Comercial do estado do Paraná sob NIRE N° 41901383701 e inscrita no CNPJ sob no 
03.383.70910004-54. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades em 03 de junho de 2014. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade o mesmo objetivo social que a matriz. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade possui uma filial com sede e foro na Avenida América, 1207, 
Zona 06, CEP: 87.205-074, devidamente registrada na Junta Comercial do estado do Paraná sob 
NIRE 41901383698 e inscrita no CNPJ sob no 03.383.70910005-35. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades em 03 de junho de 2014. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade o mesmo objetivo social que a matriz. 

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade possui uma filial com sede e foro à Avenida Francisco Jorge 
Nade, 72, Jardim Vitória, CEP 87.207.256, na cidade de CianortelParaná, devidamente registrada 
na Junta Comercial do estado do Paraná sob NIRE 41901824791 e inscrita no CNPJ sob no 
03.383.70910006-16. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades em 12 de setembro de 2019. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade o mesmo objetivo social que a matriz 

CLÁUSULA NONA: A sociedade possui uma filial com sede e foro à Avenida América, 1625, 
Zona 06, CEP 87205-076, na cidade de Cianorte/Paraná, devidamente registrada na Junta Comercial 
do estado do Paraná sob NIRE 41901824783 e inscrita no CNPJ sob no 03.383.70910007-05. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades a partir de 12 de setembro de 2019. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade a exploração do ramo de Comércio e 
distribuição de produtos alimentícios em geral, podendo comercializar no atacado produtos nacio 
nais e importados, carnes (açougue), padaria e confeitaria com predominância de produção própria 
fabricação de pães (Panificadora). 

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade possui uma filial com sede e foro à Rua Presidente Rodri 
gues Alves, 680, Centro, CEP 87260-000, na cidade de ArarunalParaná devidamente registrada na 
Junta Comercial do estado do Paraná sob NIRE 41901855247 e inscrita no CNPJ sob no 
03.383.70910008-88. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades a partir de 24 de março 2020. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade o mesmo objetivo social que a matriz. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade possui uma filial com sede e foro à Avenida 
Melvin Jones, 353, Zona Dois, CEP 87240-000, na cidade de Terra Boa/Paraná. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A filial funcionará por período indeterminado, iniciando suas ativi 
dades a partir da data de arquivamento da presente alteração de contrato social pela Junta Comercial 
do Paraná. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A filial terá como finalidade o mesmo objetivo social que a matriz. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade iniciou suas atividades em 15/1012009 e seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social o ramo de comércio, 
distribuição e representação de produtos alimentícios em geral, podendo comercializar no atacado 
produtos nacionais e importados, carnes (açougue), padaria e confeitaria com predominância de 
produção própria - fabricação de pães (panificadora), bolos (confeitaria), salgados (rotisseria), pizza, 
comércio varejista de laticínios, frios e conservas, balas doces bombons e semelhantes, bebidas, 
materiais de limpeza, em geral, hortifrutigranjeiros, artigos de fumo, revistas, jornais, materiais 
escolares, artigos de perfumaria e cosméticos e de higiene pessoal, utilidades domésticas, artigos de 
souvenires, bijuterias e artesanatos, brinquedos e artigos recreativos, artigos de cama, mesa e banho, 
materiais elétricos, materiais para construção, eletrodoméstico, eletro eletrônico, rações e suplemen 
tos animais, artigos de armarinhos, plantas naturais e artificiais, gás liquefeito de petróleo, 
fornecimento de alimentos prontos, comida lanches e assados para consumo no próprio local, 
serviços de entrega de mercadorias e transporte rodoviário de cargas em gerai, exceto de produtos 
perigosos, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O capital social é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 
divididos em 16.000 (dezesseis mil) quotas de R$I,OO (um real) cada, totalmente subscrito e inte 
gralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuídos entres os sócios: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR PART% 

JULIO CEZAR PARRO .................................... 160 160,00 1,00% 
MARCOS ANDRE PARRO .............................. 160 160,00 1,00% 

LÚCIO RENATO PARRO ................................ 160 160,00 1,00% 
HÉLIO SEBASTIÃO PARRO .......................... 15.520 15.520200 97200% 

TOTAL 16.000 16.000,00 100,00% 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas 
e respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo L.052 do Código 
Civil Brasileiro de 2002 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As quotas São indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transfe 
ri das a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda formalizando, se 
realizada a cessão, a alteração contratual pertinente. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, 
o preço forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferên 
cia, 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 preferên 
cia, a cessão das quotas se fará na proporção da quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo 
sem haja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas, 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe a JÚLIO CEZAR 
PARRO e MARCOS ANDRÉ PARRO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade representá-Ia ativa e passivamente, judicialmente e ou extra judicialmente, 
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como 
praticar todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e 
direitos da sociedade, autorizado o nome do uso empresarial isoladamente. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: 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. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Faculta-se aos administradores atuando em conjunto ou isoladamente, 
constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento 
de mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao 
disposto no art. 1.061 da lei n°. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da aprovação da 
unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, 
após a integralização. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os SOClOS poderão de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 
31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de 
sua administração, com elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convo 
cada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do 
quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n° 10.406/2002. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do 
exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros 



J.C. PARRO & CIA L TDA 
CNPJIMF N° 03.383.709/0001-01 

NIRE N° 41204187005 
SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Página 7 de 9 

7 

quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n" 
10.406/2002. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Todas as deliberações dos SOClOS desta sociedade limitada serão 
tomadas através de reuniões de sócios, as quais se realização sempre que necessárias, devendo ser 
reuniões de sócios, as quais se realizarão sempre que necessárias, devendo ser convocadas pelos 
administradores. Terão validade as decisões tomadas através de documento escrito, devidamente 
formalizado e firmado pelos sócios, os quais substituirão as reuniões quando assim desejarem os 
sócios. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atas de reuniões dos sócios serão lavradas no livro de atas da 
sociedade e assinadas pelo número suficiente de participantes da reunião para que tenham validade. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As convocações dos sócios para reuniões da sociedade, com definição 
de local, hora e ordem do dia, serão feitas de forma simples, através de telegrama, carta com AR ou 
qualquer outro meio idôneo, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da reunião 
agendada. Ficam dispensadas as formalidades na convocação dos sócios quando declararem por 
escrito, sua ciência do local, hora e ordem do dia das reuniões, valendo, outrossim, a sua firma 
lançada no livro de atas da sociedade, como ciência inequívoca e inquestionável. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela 
aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo de societário e, supletivamente, pelas normas 
da sociedade anônima (Lei n° 6.404/76) conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei n° 
10 .406/2002. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O SOCIO que pretender retirar-se da sociedade deverá 
manifestar-se com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias tendo o sócio remanescente o direito 
de preferência na aquisição das quotas. Findo o prazo levantar-se-á um balanço geral de Ativo e 
Passivo apurando-se os resultados financeiros do período. Os haveres do sócio retirante, computan 
do-se capital integralizado, lucros, créditos em contas correntes e outros direitos regularmente 
contabilizados, serão pagos pela sociedade em 12 (doze) prestações mensais de iguais valores, 
acrescidas de juros legais de 1 % (um por cento) ao mês, mais correção monetária, para esse fim 
especial, fazendo-se na ocasião oportuna a alteração do presente contrato social em caso de admis 
são de novo sócio ou ainda a dissolução da sociedade através do distrato social. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer SOCIO, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexis 
tindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especi 
almente levantado. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: OS sócios desta sociedade limitada estão concordes que ela 
não terá Conselho Fiscal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OS sócios resolvem em comum acordo dispensar a elabora 
ção de atas de reunião/assembleia de sócios. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplica 
ção dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da 
sociedade anônima (Lei N° 6.404/76), conforme faculta o único do art. 1.053 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: OS administradores declaram, sob as penas da lei, que estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime 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. 

CLÁSULA VIGESIMA OITAVA: Fica eleito o foro da comarca de Cianorte/PR para exercício e 
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renuncia a qual 
quer outro, por mais especial e privilegiado que seja ou venha ser. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, da 
tam e assinam digitalmente o presente instrumento de contrato social, em O I (uma) via, que se 
obrigam fielmente por sí e seus herdeiros, a cumpri-Io em todos os seus termos. 

CianortelParaná, 01 de outubro de 2020. 

HÉLIO SEBASTIÃO PARRO 
Assinado digitalmente 

LÚCIO RENATO PARRO 
Assinado digitalmente 

MARCOSANDREPARRO 
Assinado digitalmente 

JULIO CEZAR PARRO 
Assinado digitalmente 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa J C PARRO & CIA L TDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S} 
CPF Nome 

00790448912 MARCOS ANDRE PARRO 

02641510979 JULIO CEZAR PARRO 

04355525970 LUCIO RENATO PARRO 

20396805949 HELIO SEBASTIAO PARRO 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2020 20:14 SOB N° 20206188609. 

PROTOCOLO: 206188609 DE 16/10/2020. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005063353. CNPJ DA SEDE: 03383709000101. 

NIRE: 41204187005. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2020. 

J C PARRO & ClA LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br 
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VENDAS: 

VAREJO - ATACAREJO 
ATACADO 
Televendas 
8(44) 98829-1291 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n." 07/2021 

A empresa, J C PARRO & CIA LTDA com sede à Avenida América, 1625, Zona 06, 

CEP 87.205-076, na cidade de CianortelParaná, devidamente registrada na Junta Comercial do 

estado do Paraná sob NlRE 41901824783 inscrita no CNPJ sob n° 03.383.709/0007-05 e inscrição 

Estadual n° 90845449-97, e-mail lideratacado.licitacao@gmail.com Fone: (44) 9 8829-7297, 

neste ato representada por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCOS ANDRÉ 

PARRO, brasileiro, casado, natural de Cianorte, estado do Paraná, empresário, portador da cédula 

de identidade RG. N° 8.627.154-0, expedido pela SSPIPR, inscrito no CPFIMF sob N°. 

007.904.489-12, residente e domiciliado à Rua Parecis, l331, Jardim Alto da Cidade, Cianorte/PR, 

CEP: 87.200-000, vem, pelo presente, informar V.Sa. que o senhor Sr.DIEGO ELIAS DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, natural de Indaiatuba, estado de São Paulo, analista de licitação, 

portador da cédula de identidade RG. N° 10.920.552-4, expedido pela SSPIPR, inscrito no 

CPFIMF sob N°. 082.036.809-17, residente e domiciliado à Rua Concódia, 87, Jardim Verdes 

Campos, Cianorte/PR, CEP: 87.206-432, é a pessoa por nós designada para acompanhar o 

procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n." 07/2021, 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 certame em epígrafe. 

Cianorte, 27 de janeiro de 2021. 

uoeR ATACADIM'A c_ .. 
0338370910007-08 Representante Legal 

RG. N° 8.627.154-0 
CPF. N°. 007.904.489-12 
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VENDAS: 

VAREJO· ATACAREJO 
ATACADO 
Televendas 
8 (44) 98829-7297 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

Pregão Presencial n.? 07/2021 

A empresa, J C PARRO & CIA LTDA com sede à A venida América, 1625, Zona 06, 

CEP 87.205-076, na cidade de Cianorte/Paraná, devidamente registrada na Junta Comercial do 

estado do Paraná sob NlRE 41901824783 inscrita no CNPJ sob n" 03.383.709/0007-05 e inscrição 

Estadual n° 90845449-97, e-mail lideratacado.licitacao@gmail.com Fone: (44) 9 8829-7297, 

neste ato representada por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCOS ANDRÉ 

PARRO, brasileiro, casado, natural de Cianorte, estado do Paraná, empresário, portador da cédula 

de identidade RG. N° 8.627.154-0, expedido pela SSPIPR, inscrito. no CPFIMF sob N°. 

007.904.489-12, residente e domiciliado à Rua Parecis, 1331, Jardim Alto da Cidade, Cianorte/PR, 

CEP: 87.200-000, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso Vll, da Lei n.? 

10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima 

mencionado. 

Cianorte 2-7 

Representante Legal 
RG. N° 8.627.154-0 
CPF. N°. 007.904.489-12 
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