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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DEágina 1 de 5 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - 

EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TOA 
GERSON KRONBAUER 

CNPJ/MF: n° 00.323.028/0001-60 

Folha: 1 de 4 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de EMPRESÁRIO 
para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, 

GERSON KRONBAUER, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, nascido em 15/06/1971, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob n". 786.782.859-15, portador da carteira ~de 
identidade RG n". 5.516.259-0/SESP/PR expedida em 27/10/1988, residente e 
domiciliado na Av. João XXIII, 85, Casa, Loteamento Papen, Mercedes, CEP: 85998- 
000, Titular do Empresário GERSON KRONBAUER, com sede e domicílio na Av. 
João XXIII, 69, Loteamento Papen, CEP: 85998-000, Mercedes-PR, inscrita na Junta 
Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nO 411.0415892-5 e no 'CNPJ sob nO 
00.323.028/0001-60, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da 'LeiioA 
10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei complementar nO, 12~/OJ~, -9.f8 
transforma seu registro de EMPRESARIO para SOCIEDADE EMPRESARIA de tipo 
jurídico Limitada, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo CONTRATO SOCIAL ao qual se,gpr}f:Jê 
o sócio. .lI' :if~, 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURíDICO :, Fft& 
transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresá_f~,é! 
de Responsabilidade Limitada sob a razão social de METALURG:ICA JK L. Tq~~, 
conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se r~gerá com S\\~j 
rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tip.o , .jurídicq or'ià 
transformado. .' ; >i\ 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade cf6~ 
tem por objeto social a exploração do ramo de: Fabricação e Instalação de Estrl,Jlur~s 
Metál}c~s; Fabricação e Instalação d~ Esquadrias e Grades de Metal, Ferro~j 1j9.~:' 
Alumínio: Fabricação de Estruturas Pre Moldadas de Concreto Armado; Constr~~actl@ 
Instalação de Telhados, Coberturas, Chaminés, Lareiras, Churrasqueiras, Calhàs: 
Fabricação de Artigos de Metal Para Uso Doméstico e Pessoal; Serviços .d.~ 
Usinagem , Solda, Tratamento e Revestimento em Metais; Fabricação de Artefatos 'À~ 
Cimento; Comércio Varejista de Vidros; Transporte Rodoviário de; Carga, Ex.c~JO 
Produtos Perigosos, Municipal; Transporte Rodoviário de Carga, E;~c.eto Prõâüt:9~ 
Perigo~os, Int~rmunicipal, Interestadual e Internacional, passa a partir.desta d,at~ a~t~j 
o seguinte objeto: FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURAS METALlCAS': 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E GRADES DE METAL; 
FERRO, AÇO, ALUMíNIO; FABRICAÇÃ9 DE ESTRUTURA~ PRÉ MOLDAD~~ W~ 
CONCRETO ARMADO; CONSTRUÇAO E INST ALAÇAO DE TELHADOS; 

, ! •• -t\. 

COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, CA~IiA~: 
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICC;> E PES~O~jJ 
SERViÇOS DE USINAGEM , SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMENTÇ) ~M 

., ., 
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EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TDA 
GERSON KRONBAUER 

CNPJ/MF: nO 00.323.028/0001-60 
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Folha: 2 de 4 
Í',IIETAIS;FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA 
DE VIDROS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOSOS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO 
PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL; SERViÇOS DE OPERAÇÕES E FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS 
PARA USO EM OBRAS. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O valor do capital que é de 
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), divididos em 78.000,00 (setenta e oito mil) 
'quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 
'subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 100.000,00 
(cem mil reais), divididos em 100.000,00 (cem mil) quotas de capital no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma. 
§1.0 - F,ORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no 
valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado 
pelo sócio" em moeda corrente do país, neste ato, 

CLÁUSUI.,.A QUARTA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO 
SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte: 

METALURGICA JK L TOA 
CNPJ: 00.323.028/0001-60 

CONTRATO SOCIAL 

fi.) Gerson Kronbauer, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal 
de bens, nascido em 15/06/1971, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob nO. 786.782.859-15, portador da carteira de 
identidade RG nO. 5.516.259-0/SESP/PR expedida em 27/10/1988, residente e 

, domiciliado na Av, João XXIII, 85, Casa, Loteamento Papen, Mercedes, CEP: 85998- 
000. 

o '~'.;'~:':'j:' . . 
,." CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - A sociedade adotará o 

seguinte nome empresarial: METALURGICA JK L TOA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE - A sociedade tem sua sede no seguinte 
endereço: Av. Joâo XXIII, 69, Loteamento Papen, CEP: 85998-000, Mercedes-PR. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL - A sociedade terá por objeto o 
exercício das seguintes atividades econômicas: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E 
GRADES DE METAL, FERRO, AÇO, ALUMiNIO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS 

,;.~'~"? r:RÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO; CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

, ;:~~[~t; . 
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TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, 
CALHAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTico E 
PESSOAL; SERViÇOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMÊNTO 
EM METAIS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO; COMÉ'RCIO 
VAREJISTA DE VIDROS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO 
PRODUTOS PERIGOSOS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, 
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL Jl~ . 
INTERNACIONAL; SERViÇOS DE OPERAÇÓES E FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS 
PARA USO EM OBRAS, 

CLÁUSULA QUARTA - DO INíCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - A empresa 
iniciou suas atividades a partir de 20/12/1994 e seu prazo de duração inqete;mirWd{t;~ 

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL - O capital é de 100.000,00 (C.~fr,.-rrltl 
reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de 1 ,Ç~'(~~ 

,. 
._) 

real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País. - ~J j 

". ", ,~"' 
Nome (%) Cotas Valor R$ ,,\..I 

GERSON KRONBAUER 100,00 100.000 100,000;,0.0 
rrotal 100,00 100,000 100,000;00 ~ '_ 

" 

t, LJF._ 
CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da, sociedade. s~'fª 
exercida por Gerson Kronbauer, que representará legalmente a sociedàde e poderá 
praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. 
Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou 'a oneração 'pê 
bens imóveis depende de autorização da maioria, " "\,' :~::'" , "_.1 

,.." ,.' 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL - Ao término d·e~F.,a:aI~ 
exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas d~O' ~~'a 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrlmonial e'~;gi 
balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas; 
apuradas. . , ~g:.i; 

·.0{)1 

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 'DE 
ADMINISTRADOR - O administrador da empresa declara, sob as penás da leí, cfú~ 
não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou elf1 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena ql,\El 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por "crirr1S 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra'.a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa_~~~ 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Jt:;).~l~ 
CLÁUSULA NONA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO'~' Ô~ 
MICROEMPRESA: O sócios declara que: .' '.~:)~ 

De " ,~ -t;:(~ 
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~) sociedade se enquadra na situação de microempresa; 
~) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o 
limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nO.123/2006, observado o 
disposto no § 2° do mesmo artigo; 
c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 
no § 4° do art. 3° da mesma Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Elege o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon-PR, 
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 estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, 
elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do 
direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-Io em todos os seus 
termos. 

Mercedes-PR, 07 de dezembro de 2021 

Gerson Kronbauer 

.... ', .. ' 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRONICA 

Certificamos que o ato da empresa METALURGICA JK L TDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO 00(8) A88INANTE(8) 
.. gin;...: :.: ~ 

CPF/CNPJ Nome 

78678285915 GERSON KRONBAUER 

'" JUCEPAR 

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2021 15:34 SOB N° 41210435244. 
PROTOCOLO: 218121210 DE 07/12/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109078797. CNPJ DA SEDE: 00323028000160. 

NIRE: 41210435244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2021. 
METALURGICA JK LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

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



'" JUCEPAR 

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

PARANÁi 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 

. 'Sistemã t-Jacionàfêie" Registro deEmpresas Mercantis"- SINREM 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição 

Nome Empresariat: GERSON KRONBAUER Protocoto: PRC2109120940 
Natureza Jurídica: Empresário (Individual) 

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato de Inscrição Início de Atividade 
41104158925 00.323.028/0001-60 30/11/1994 20/12/1994 

Endereço Completo 
Avenida AV. JOAO XXIII, NQ 69, LOTEAMENTO PAPAEN-Mercedes/PR- CEP85998-000 

Objeto 
Fabricação e instalação de estruturas metálicas Fabricação e instalação de esquadrias e grades de metal, ferro, aço, alumínio. Fabricação de estruturas 
pré moldadas de concreto armado. Construção e instalação de telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, calhas. Fabricação de artigos 
de metal para uso domestico e pessoal Serviços de usinagem , solda, tratamento e revestimento em metais. Fabricação de artefatos de cimento. 
Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos, municipal Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, intermunicipal, interestadual e internacional 

Capital Porte 
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) ME (Microempresa) 

Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
08/10/2018 20185673198 002 / 021 - AL TERACAO DE DADOS (EXCETO Status 

NOME EMPRESARIAL) SEM STATUS 

Nome do Empresário: GERSON KRONBAUER 
.,_...::-~ _" 

Identidade: CP.F: -,," . 
55162590 

;:~, 
786.782.859-15 

Estado civil: Regim~ de bens: 
CASADO(A) ,,/,.. C,emu~Hão Universal 

" '" l 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/11/2021, às 08:16:32 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autentícldadé no httPs:llwww~empresafacil.er:gov.br, com o código NSG9NPDC. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi~~I~~U~~I]l~1111111111111111111 

SEBASTIAO MOTA 
Secretário Geral 

1 de 1 



, 
JK ESTRUTURAS MET ALICAS 
Metalurgica JK Ltda 
CNPJ/MF N° 00.323.028/0001-60 - CAD-ICMS 45800096-41 
Fone: (45)3256-1304 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes 
Pregão Presencial n° 06/2022 

METALURGICA JK LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.323.028/0001-60 e no CAD/ICMS sob 
o nº 45800096-41, com sede na Av. João XXIII, 69, Loteamento Papen, CEP 85998-000, Mercedes 
PR, neste ato representada pelo Titular Sr. GERSON KRONBAUER, brasileiro, casado, empresário, 
inscrito no CPF sob o nº 786.782.859-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.516.259-0, 
expedida pela SESP/PR, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei 
n.º 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima men 
cionado. 

Mercedes-PR, 03 de fevereiro de 2022 

G~/::;b~ 
Empresário 

CPF n9 786.782.859-15 
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Metalúrgica Mercedes LTDA. 
Rua Dr. Bernardo Garcez, 311 - Centro 

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

CNPJ: 11.633.761/0001-05 

ANEXO VI 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencia} n.? 06/2022 

o abaixo assinado, LUANAALINE BACK, inscrito no CPF/MF sob n." 108.610.009-35, 
portador da Carteira de Identidade n." 12498401-7, expedida pela SESPIPR, na qualidade de 
responsável legal do proponente METALURGICA MERCEDES LTDA, vem, pelo presente, 
informar V.Sa. que o senhor SALESIO BACK, inscrito no CPF n." 369.197.309-44, portador da 
Carteira de Identidade n." 2008462-6, expedida pela SESP/PR, é a pessoa por nós designada para 
acompanhar o procedimento Iicitatório, na modalidade de Pregão Presencial, sob n." 06/2022, 
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, 07 de FEVEREIRO de 2022. 

LUANAALINE BACK 
SOCIA PROPRIETARIA 
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Os abaixo identificados e qualificados: 

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

2) EVERTON JOÃO BACK, brasileiro, maior, solteiro, natural da Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná, nascido em 28 de maio de 1987, empresário, inscrito no CPF/MF 
sob nº 056.950.729-48, portador da Carteira de Identidade nº. 8.704.491-2, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
domiciliado na Rua luiz lorenzoni, S/N.º, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

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

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça 
sob o nome de METALÚRGICA MERCEDES LTDA, com sede na Rua Doutor Bernardo 
Garcez, 415, Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
11.633.761/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0669598- 
9 em 22/02/2010 e última alteração contratual registrada sob nº. 20191717622 em 
03/06/2019; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a 
exploração do ramo de: Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal; Fabricação de 
esquadrias de metal; Fabricação de estruturas metálicas; Prestação de serviços de solda e pintura; 
Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 
Reparação de bicicletas, triciclos e veículos não-motorizados; Produção de artefatos estampados de 
metal e de telas de arame; Serviços de arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia; Design de interiores; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, 
praças e calçadas; Instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos passa a 
partir desta data a ter o seguinte objeto: Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e 
pessoal; Fabricação de esquadrias de metal; Fabricação de estruturas metálicas; Prestação de 
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serviços de solda e pintura; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; 
Reparação de bicicletas, triciclos e veículos não-motorizados; Produção de artefatos estampados de 
metal e de telas de arame; Serviços de arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia; Design de interiores; Construção de edifícios; Obras de urbanização - 
ruas, praças e calçadas; Instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos; 
Serviços de Operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e 
pessoas para uso em obras; Comercio varejista de materiais de construção; Fabricação de 
estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Comercio varejista de 
ferro e aço para construção; Comércio varejista de vidros para construção e boxes, espelhos e 
vitrais para construção. 

cLÁUSULA SEGUNDA - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: Os sócios declaram, sob as penas da lei, que a empresa se reenquadra na condição de 
MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da lei complementar nº 123, de 
14/12/2006. 

cLÁUSULA TERCEIRA- DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais), divididos em 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é 
elevado para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), divididos em 90.000 (noventa mil) quotas de capital 
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 
§1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda 
corrente do país, neste ato, proporcionalmente às suas participações no capital da sociedade. 
§2.º - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, 
inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios: 
~ome (% Cotas Valor R$ 
SANCLER RODRIGO BACK 33.34 30.000 30.000,00 
EVERTON JOÃO BACK 33.33 30.000 30.000,oe 
LUANA ALINE BACK 33.33 30.000 30.000,00 
TOTAL 100.00 90.000 90.000,00 

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 
METALÚRGICA MERCEDES LTDA 
CNPJ/MF: 11.633.761/0001-05 

NIRE: 412.0669598-9 
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Os abaixo identificados e qualificados: 

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

2) EVERTON JOÃO BACK, brasileiro, maior, solteiro, natural da Cidade de Mercedes, 
Estado do Paraná, nascido em 28 de maio de 1987, empresário, inscrito no CPF/MF 
sob nQ 056.950.729-48, portador da Carteira de Identidade nº. 8.704.491-2, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
domiciliado na Rua luiz Lorenzoni, S/N .º, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná. 

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

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça 
sob o nome de METALÚRGICA MERCEDES LTDA, com sede na Rua Doutor Bernardo 
Garcez, 415, Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
11.633.761/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0669598- 
9 em 22/02/2010 e última alteração contratual registrada sob nº. 20191717622 em 
03/06/2019; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMiCíLIO: A sociedade gira sob o nome 
empresarial de METALÚRGICA MERCEDES LTDA e tem sede e domicílio na Rua Doutor Bernardo 
Garcez, 415, Centro, 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 20/07/2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 
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CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: 
Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal; Fabricação de esquadrias de metal; 
Fabricação de estruturas metálicas; Prestação de serviços de solda e pintura; Comércio varejista de 
bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Reparação de bicicletas, triciclos e veículos não 
motorizados; Produção de artefatos estampados de metal e de telas de arame; Serviços de 
arquitetura; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Design de 
interiores; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Instalação de 
toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos; Serviços de Operação e fornecimento 
de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comercio 
varejista de materiais de construção; Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, 
em série e sob encomenda; Comercio varejista de ferro e aço para construção; Comércio varejista 
de vidros para construção e boxes, espelhos e vitrais para construção. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 90.000,00 {noventa mil reais}, 
divididos em 90.000 (noventa 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: 

~ome (%1 Cotas Valor R$ 
SANClER RODRIGO BACK 33.34 30.000 30.000,00 
EVERTON JOÃO BACK 33.33 30.000 30.000,00 
lUA NA ALINE BACK 33.33 30.000 30.000,00 
TOTAL 100.00 90.000 90.000,00 

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 à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas, ou parte, de suas quotas deverá 
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o 
preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, 
o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo 
maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a 
cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem 
que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

cLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A 
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administração da sociedade cabe a SANClER RODRIGO BACK, EVERTON JOÃO BACK e lUANA ALINE 
BACK, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e 
atribuições de representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a 
sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar 
todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 
§1.!! - 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.!! - 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: Os Administradores declaram, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

cLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pró-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 
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 ca pital 
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.Q 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 
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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 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Declara sob as 
penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei 
Complementar nº. 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candido Rondon-PR 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se 
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-Io em todos os seus termos. 

Mercedes-PR, 24 de janeiro de 2022. 

EVERTON JOÃO BACK SANCLER RODRIGO BACK 

LUANA ALINE BACK 
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ASSINATURA ELETRONICA 

Certificamos que o ato da empresa METALURGICA MERCEOES L TOA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO 00(5) AS5INANTE(S) 
CPF/CNPJ Nome 

03735973981 SANCLER RODRIGO BACK 

05695072948 EVERTON JOAO BACK 

10861000935 LUANA ALINE BACK 

~ 
JUCEPAR 

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2022 08:56 SOB N° 20220500541. 
PROTOCOLO: 220500541 DE 25/01/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201042920. CNPJ DA SEDE: 11633761000105. 
MIRE: 41206695989. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2022. 
METALURGICA MERCEDES LTDA 

SEBASTIAO MOTA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
Lnf ormando seus respectivos códigos de verificação. 
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Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastral, 

A informação sobre o porte Que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 
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Metalúrgica Mercedes L TOA. 
Rua Dr. Bernardo Garcez, 311 - Centro 

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

CNPJ: 11.633.761/0001-05 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 6/2022 

METALURGICA MERCEDES LIDA inscrita no CNPJIMF nO_11.633_761/0001-05, 
neste ato representada por seu representante legal, .o(a) Sr(a) LUANA ALINE BACK, 
portadort a) da Carteira de Identidade IL o 12498401-7, expedida pela SESPIPR, e do CPF n. o 
108.610.009-35, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, da Lei n." 
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima 
mencionado. 

MERCEDES 07 de JANEIRO de 2022 

LUANA ALINE BACK 
SOCIA PROPRIETARlA 



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
rNSTrTUTO DE IDENTIFICAÇÃO 00 PARANA 

RG: 12.498.401-7 -- 
REGIS~OGERAL: 12.498.401-7 
NOME: LUANA ALINE BACK 

DATA DE EXPEDIÇAO:29J0.412008 

• FIUAÇÃO: SALESlO BACK 
INESBACK 

NATURALIDADE: PATO BRAGADOIPR DATA DE NASCIMENTO: 06l06I1997 

DOC. ORIGEM; COMARCA=MAL coe RONDONIPR. MERCEDES 
C.NASC=3132. LIVR0a4A. FOLHAa29 

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

'* PARANÃlIJ 

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 Empresarlat: MET ALURGICA LAMB - EIRELI - ME Protocolo: PRC2209787196 

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato Início de Atividade 
41600201191 14.037.993/0001-80 Constitutivo 29/07/2011 

29/07/2011 
- 

Endereço Completo 
Rua A, N· 5679, PARQUE INDUSTRIAL 111 - Marechal Cândido Rondon/PR - GEP 85960-000 

Objeto 
Fabricação de equipamentos de academia; Fabricação de equipamentos de parques infantis, playground, mobiliário urbano; Fabricação de abrigos de ônibus, bancos e 
lixeiras; Fabricação e importação e exportação de móveis com predominância em metal; Comércio varejista e importação e exportação de aparelhos e equipamentos de 
ginástica; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Serviços de montagem, desmontagem, instalação e manutenção de academias, parques infantis, 
mobiliário urbano; Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento e gesso; Comércio varejista de artigos de iluminação; Fabricação de painéis e 
letreiros luminosos; Instalação de equipamentos de comunicação e sinalização; Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios; Marketing 
direto; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; 
Fabricação de artefatos para pesca e esporte; Comércio varejista de artigos esportivos; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Comércio varejista 
de artigos do vestuário; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista 
de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios; Atividades de publicidade e propaganda; Comércio varejista 
de artigos ortopédicos; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de peças e 
acessórios para motocicletas e motonetas e Fabricação de produtos em madeira ecológica; Obras em alvenaria; Obras de pavimentação; Obras de acabamento de 
construção; Serviços combinados de limpeza e manutenção; Serviços de limpeza e conservação de vias públicas e de máquinas e equipamentos; Serviços de atividades 
paisagísticas, poda de arvores, jardinagem de prédios públicos, plantio e conservação de gramados; serviços de instalação e manutenção elétrica; serviços de 
instalação e manutenção hidráulica; Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio varejista de vidros; Serviços de pintura; Fabricação 
de outros artigos de carpintaria para construção; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Serviços de galvanização; Comércio varejista de grama sintética e 
Comércio varejista de produtos plásticos, fibras, madeira plástica. 

Capital Porte Prazo de Duração 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 
Capitallntegralizado 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

Titular 
Nome CPF Administrador Início do Mandato Término do Mandato 
FABIANO ELlAS LAMB 007.424.549-08 S 29/07/2011 Indeterminado 

•..•.. -- 
Dados do Administrador 
Nome CPF Início do Mandato Término do Mandato 
FABIANO ELlAS LAMB 007.424.549-08 29/07/2011 Indeterminado --- 
Último Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA 
04/08/2016 20164126945 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE Status 

CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/0112022, às 13:57:57 (horário de Brasília). 
Se impressa. verificar sua autenticidade no htlps://www.empresatacll_pr.gov.br. com o código MGESYYIZ. 

III~II~I 
SEBASTIAO MOT A 
Secretário Geral 

1 de 1 



·:ILAMB 
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTlCULAR 

A empresa Metalúrgica Lamb - EIRELI - ME, inscrita no CNP,J n.? 14.037.993/0001-80, 
sediada à Rua Jorge A. Frederico Koehler 11.° 5679 Parque lndustrial J[1 CEP 85.960-000 Marechal 
Cândido Rondon - Paraná, através de seu representante legal o SI'. Fabiano Elias La111b, portador da 
Carteira de Identidade RG n." 6.209.030-8 SSP/PR, e do CPF n." 007.424.549-08, brasileiro, casado, 
residente no município de Marechal Cândido Rondon - Parauá, pelo presente instrumento mandato. 
nomeia a constitui seu procurador o SI'. Felipe Toledo Gualter, portador da Carteira de Identidade RG n.? 
9911380-4 SSP/PR e do CPF 11.° 087.084.759-70, brasileiro, solteiro, representante comercial, residente 
do município de Marechal Cândido Rondon - Paraná, a quem confere poderes a participar dos atos 
necessários para representar a outorgante em procedimentos licitatórios, usando dos recursos legais e 
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes para desistir de recursos. ou ainda interpo-lós, 
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, assinar anexos e declarações referentes LI 

os certames, assinar proposta de preços, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos e acordos. 
Procuração válida até 3 L de dezembro de 2022. 

18 janeiro de 2022, Marechal Cândido Rondou - Paraná. 

TABELlClNATO DE 
NOTAS E PROTESTO 

Male,""' Cánd<~O Rondon· PR 

Fl' s arnb - RG n.? 6.209.030-8 SSP/PR 
Representante Legal - CPF 11.0 007.424.549-08 

Metalúrgica Lamb ElRELf - ME 
CNPJ 14.037.993/0001-80 

SH.n DIUlTN,: PWX.e~[qtC l}iTyO.dEnllV' OrUR' 
Reconheço 1'<'1 SE!\[~~LHANÇ4, e d011 fe aiS) ussuuuunusj de 
(252dGvDO)-FABIANO ELIAS LAMB. . . 
• , ••••• 0" ••• o., ••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

••• 
academialivre : 

••• 
.) , 

aca~emia Lamb 
Rua Jorge Frederico A. Koehler, N° 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini), 

Parque lndustrialHl Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000 
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPJ: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0 



CREDENCIAMENTO 

••• 
academialivre : 

••• acaaemia 
~ .. 
1.'. cio BAL , . , 

Rua A, N° 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini), Parque Industrial TIl 
Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000 Fone: (45) 3254-7056/9992-3609. 

CNPJ: 14.037.993/0001-80 



ANEXO 11 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Prefeitura do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 06/2022. 
Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 

A empresa Metalúrgica Lamb - EIREU - ME, inscrita no CNPJ n.? 14.037.993/0001-80, neste 
ato representada por seu representante legal outorgado, o Sr. Felipe Toledo Gualter, portador da Carteira 
de ldentidade n.? 9911380-4 SSP/PR, e do CPF n.? 087.084.759-70, DECLARA, sob as penas de 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. 

02 de fevereiro de 2022, Marechal Cândido Rondon - Paraná. 

l14.037,993/0001.SO' 
M. LAMB EIRELI . ME 

nua Jorge Frederico A, Koehler, 5679 
Parque lndustr ai 111 

~,~960 000 Marechal Cândido p,ndonJ 

••• 
academialivre : 

••• acaaemia 
Rua Jorge Frederico A. Koehler, N° 5679 (Prolongamento da Rua Willy Carlos Trentini), 

Parque Industrial Ill Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000 
Fone: (45) 3254-7056/9992-3609 CNPI: 14.037.993/0001-80 IE: 905.665.146-0 



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA 
METALURGICA LAMB - EIRELI - ME 

CNPJ/MF N° 14.037.993/0001-80 
NIRE: 41600201191 

Folha 1 de 5 
FABIANO ELlAS LAMB, brasileiro, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, 

solteiro, maior, nascido em 15/04/1981, empresário, inscrito no CPF/MF sob nQ 

007,424.549-08, portador da carteira de identidade RG n". 6.209.030-8/SSP-PR, residente e 
domiciliado na Rua Sergipe, 1520, Térreo, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 
85960-000, na qualidade de titular da empresa, METALURGICA LAMB - EIRELI - ME, 
conforme com Ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE 
41600201191, em data de 16/06/2015, e primeira alteração 20157458768 em 04/04/2016 
inscrita no CNPJ sob nO 14.037.993/0001-80, com sede na Rua A, nO 5679, Parque Industrial 
111, CEP: 85960-000, Marechal Cândido Rondon - PR, resolve por este instrumento alterar o 
ato constitutivo, mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: que passa para Fabricação 
de equipamentos de academia; Fabricação de equipamentos de parques infantis, 
playground, mobiliário urbano; Fabricação de abrigos de ônibus, bancos e lixeiras; 
Fabricação e importação e exportação de móveis com predominância em metal; 
Comércio varejista e importação e exportação de aparelhos e equipamentos de 
ginástica; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Serviços de 
montagem, desmontagem, instalação e manutenção de academias, parques infantis, 
mobiliário urbano; Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, 
fibrocimento e gesso; Comércio varejista de artigos de iluminação; Fabricação de 
painéis e letreiros luminosos; Instalação de equipamentos de comunicação e 
sinalização; Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios; 
Marketing direto; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e j , 
sinalização em vias públicas; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e campingL, 
Fabricação de artefatos para pesca e esporte; Comércio varejista de artigos esportivos; / 
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Comércio varejista de 
artigos do vestuário; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 
Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista 
de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de instrumentos 
musicais e acessórios; Atividades de publicidade e propaganda; Comércio varejista de 
artigos ortopédicos; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; 
Comércio varejista de artigos ortopédicos; Comércio varejista de equipamentos para 
escritório; Comércio varejista de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 
Fabricação de produtos em madeira ecológica; Obras em alvenaria; Obras de 
pavimentação; Obras de acabamento de construção; Serviços combinados de limpeza 
e manutenção; Serviços de limpeza e conservação de vias públicas e de máquinas e 
equipamentos; Serviços de atividades paisagisticas, poda de arvores, jardinagem de 
prédios públicos, plantio e conservação de gramados; serviços de instalação e 
manutenção elétrica; serviços de instalação e manutenção hidráulica; Serviços de 
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio varejista de vidros; 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA 
METALURGICA LAMB - EIRELI - ME 

CNPJ/MF N° 14.037.993/0001-80 
NIRE: 41600201191 
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Serviços de pintura; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Serviços de galvanização; 
Comércio varejista de grama sintética e Comércio varejista de produtos plásticos, 
fibras, madeira plástica. 

CLÁUSULA SEGUNDA - para tanto, passa a transcrever, na integra, a alteração do ato 
constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir: 

CONSOLIDAÇÃO 
METALURGICA LAMB - EIRELI- ME 

CNPJ/MF N° 14.037.993/0001-80 
NIRE: 41600201191 

FABIANO ELlAS LAMB, brasileiro, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, solteiro, maior, 
nascido em 15/04/1981, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 007.424.549-08, portador da 
carteira de identidade RG n", 6.209.030-8/SSP-PR. residente e domiciliado na Rua Sergipe, 
1520, Térreo, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP: 85960-000, na qualidade de .titu.la;l 
da empresa, METALURGICA LAMB - EIRELI - ME, conforme com Ato constitutivo ·7 

arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41600201191, em data de 16/06/2015, f /' 
primeira alteração 20157458768 em 04/04/2016 inscrita no CNPJ sob n" 14.037.993/0001-80, 
com sede na Rua A, nO 5679. Parque Industrial 111, CEP: 85960-000, Marechal Cândido 
Rondon - PR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMiCíLIO: A presente 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob nome empresarial de 
METALURGICA LAMB - EIRELI - ME, que tem sede e domicílio na Rua A, 5679, Parque 
industrial 111, Marechal Cândido Rondon - PR, CEP: 85960-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL: O capital é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
divido em 80.000 (oitenta mil), quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e 
int lizad d te do cai I ·1 rn egra rza a, em moe a corren e o pais, pe o seu titu ar. 
!TITULAR %) QUOTAS rvALOR R$ 
I FABIANO ELlAS LAMB 100 80.000 80.000,00 

100 80.000 80.000,00 
-- 

TOTAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A EIRELI tem por objeto a exploração do ramo 
de: Fabricação de equipamentos de academia; Fabricação de equipamentos de parques 
infantis, playground, mobiliário urbano; Fabricação de abrigos de ônibus, bancos e 
lixeiras; Fabricação e importação e exportação de móveis com predominância em 
metal; Comércio varejista e importação e exportação de aparelhos e equipamentos de 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA 
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ginástica; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Serviços de 
montagem, desmontagem, instalação e manutenção de academias, parques infantis, 
mobiliário urbano; Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, 
fibrocimento e gesso; Comércio varejista de artigos de iluminação; Fabricação de 
painéis e letreiros luminosos; Instalação de equipamentos de comunicação e 
sinalização; Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios; 
Marketing direto; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; 
Fabricação de artefatos para pesca e esporte; Comércio varejista de artigos esportivos; 
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Comércio varejista de 
artigos do vestuário; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 
Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista 
de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de instrumentos 
musicais e acessórios; Atividades de publicidade e propaganda; Comércio varejista de 
artigos ortopédicos; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado; 
Comércio varejista de artigos ortopédicos; Comércio varejista de equipamentos para 
escritório; Comércio varejista de peças e acessórios para motocicletas e motonetas?; '/ 
Fabricação de produtos em madeira ecológica; Obras em alvenaria; Obras de 
pavimentação e Obras de acabamento de construção; Serviços combinados de limpez /' 
e manutenção; Serviços de limpeza e conservação de vias públicas e de máquinas 
equipamentos; Serviços de atividades paisagisticas, poda de arvores, jardinagem de 
prédios públicos, plantio e conservação de gramados; serviços de instalação e 
manutenção elétrica; serviços de instalação e manutenção hidráulica; Serviços de 
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Comércio varejista de vidros; 
Serviços de pintura; Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Serviços de galvanização; 
Comércio varejista de grama sintética e Comércio varejista de produtos plásticos, 
fibras, madeira plástica. 

CLÁUSULA QUARTA -INíCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EIRELI: A 
EIRELI iniciou suas atividades em 29/07/2011 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado 

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DO TITULAR: A responsabilidade do titular é 
restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI: Será administrada por FABIANO 
ELlAS LAMB. com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial individualmente. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da Eireli. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

Libertad Bogue 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 04/08/2016 
www.empresafaci1.pr.gov.br 

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2016 10:15 SOB N° 20164126945. 
PROTOCOLO: 164126945 DE 03/08/2016. C6DIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11601374354. NIRE: 41600201191. 
METALURGICA LAMB - EIRELI - ME 
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§ 1° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações 
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser 
por prazo indeterminado. 

§ 2° - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art.? 1.061 da 
lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DECLARAÇÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI: o 
titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa 
dessa modalidade. 

CLÁUSULA OITAVA - EXERCíCIO SOCIAL e DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Ao 
término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, o administrador prestará contas 
justíücadas de sua administração, procedendo á elaboração do 'Inventário, do balanço 
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária,# 
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. V 
CLÁUSULA NONA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A Eireli poderá a qualquer 
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular. 

CLÁUSULA DECIMA - RETIRADA DE PROLABORE: O titular poderá fixar uma retirada 
mensal, a título de "pro-labore'', observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - FALECIMENTO OU INTERDiÇÃO DO TITULAR: 
Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os 
herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes, o 
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, 
á data da resolução. verificada em balanço especialmente levantado. 

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O 
administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração 
da empresa. 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 
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concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO: Fica eleito o foro de Marechal Cândido 
Rondon-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste, 
renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento 
particular de alteração de ato constituído da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada, EIRELI, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-Ia em 
todos os seus termos. 

/ 
Mare~~~~, gãndido Rondon7'p_~. 28 de iu,nho de 2016. 

f!,/Il L0140 1d,}1Z,//'j 
'FABIANO ELlAS LAMB 
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REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAiBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
htlps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME tinha posse 
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/11/2020 10:12:26 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site http-§:/Iautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digita/ .. 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponfvel para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 79742311207828817526-1 
"Legislações Vigentes: Lei Federal nO 8.935/94, Lei Federal nO 10.406/2002, Medida Provisória nO 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAíBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http://WW.N.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

o Bel, Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verifica da e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
https://corregedoria.tjpb.jus. br /selo-d ig ital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa METALURGICA LAMB EIRELI- ME tinha posse 
de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/11/2020 10:11:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site http.§:/Iautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital.. 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 79742311203526000577-1 
"Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal na 10.406/2002, Medida Provisória na 2200/2001, Lei Federal na 13.105/2015, Lei Estadual na 
8.721/2008, Lei Estadual na 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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20/05/2020 https://api.autdigital.azevedobastos.not. br/declaracao/797 40604181510140903 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAíBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.notbr 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENT1CAÇÃO DIGITAL 

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com 
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatóría de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e 
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser 
verifica da e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço 
https://corregBdoria.tjpb.jus.brlselo-digitall 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME tinha posse de um 
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20105/2020 10:33:27 (hora loeal) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art 
1°, 10° e seus §§ 1 ° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, 
poderá ser solicitado diretamente a empresa METALURGICA LAMB EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site lLltP.s://autdigital.azevedobastos.notbr e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 79740604181510140903-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal nO 8.935/94, Lei Federal nO 10.40612002, Medida Provisória n? 2200/2001, Lei Federal nO 13.105/2015, Lei Estadual nO 
8.721/2008, Lei Estadual nO 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
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