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Os abaixo identificados e qualificados: 

1) JEAN FERNANDO FIEDLER DE MELO, brasileiro, solteiro, maior, nascido 
em 16 de Dezembro de 1977, empresário, inscrito no CPF /MF sob nll 
005.046.279-29, portador da Carteira de Identidade nº. 3.485.892-6, expedi da 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
domiciliado na Avenida Doutor Mário Totta, 183, Apto 01, Centro, CEP 85998- 
000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

2) FRAIA FIEDLER, brasileira, solteira, maior, nascida em 17 de Janeiro de 
1951, empresária, inscrita no CPF /MF sob nll 333.520.629-00, portadora da 
Carteira de Identidade nº. 937.340, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliada na Rua Paraíba, 305, 
Centro, CEP 85960-000, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do 
Paraná. 
Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de J F F DE MELO & CIA L TDA - ME, com sede na Avenida 
Dr. Mário Torta, 183, Centro, CEP 85998-000, Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.713.198/0001-04, registrada na 
Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0642942-1 em 18 de março de 2009 e 
última alteração contratual registrada sob nº. 20144633019 em 03 de 
setembro de 2014; resolvem alterar o contrato social e alteração 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: Comercio varejista de automóveis, camionetas e 
utilitários novos e usados; Comercio varejista de motocicletas e motonetas novas e usadas; 
Comercio varejista de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores; Comercio 
varejista de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Serviço de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de 
veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 
Serviços de manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; Serviços de reboque de 
veículos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos e suas peças e acessórios; Serviços de táxi; 
Transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em 
geral, exceto produtos perigosos e mudanças; Serviços de instalação, manutenção e reparação 
de acessórios para veículos auto motores; Comercio varejista de lubrificantes automotivos; 
Comercio varejista de tintas e materiais para pintura auto motiva; Comercio varejista de 
pneumáticos e câmaras-de-ar; Comercio varejista de ferramentas manuais elétricas e não 
elétricas; Comercio de maquinas, partes e peças de aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; Comercio de caminhões novos e usados; Comercio varejista de artigos do 
vestuário e acessórios; Comercio varejista de bebidas; Comercio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios; Locação de automóvel sem condutor; 
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Serviços de capotaria e estofaria em veículos, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: 
Comercio varejista de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comercio 
varejista de motocicletas e motonetas novas e usadas; Comercio varejista de peças e 
acessórios novos e usados para veículos automotores; Comercio varejista de peças e 
acessórios para motocicletas e motonetas; Serviço de manutenção e reparação 
mecânica de veículos auto motores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de 
veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores; Serviços de manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 
Serviços de reboque de veículos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos e suas 
peças e acessórios; Serviços de táxi; Transporte rodoviário municipal, intermunicipal, 
interestadual e internacional de cargas em geral, exceto produtos perigosos; Serviços 
de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos auto motores; 
Comercio varejista de lubrificantes auto motivos; Comercio varejista de tintas e 
materiais para pintura auto motiva; Comercio varejista de pneumáticos e câmaras-de 
ar; Comercio varejista de ferramentas manuais elétricas e não-elétricas; Comercio de 
maquinas, partes e peças de aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; 
Comercio de caminhões novos e usados; Comercio varejista de artigos do vestuário e 
acessórios; Comercio varejista de bebidas; Comercio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios; Locação de automóvel sem condutor; 
Serviços de capotaria e estofaria em veículos; Desmanche e desmontagem de bens ( 
veículos automotores, motocicletas, motonetas) usados; Comercio sob consignação de 
veículos auto motores; Comercio sob consignação de motocicletas e motonetas; Serviço 
de usinagem, tornearia e solda: Administração e venda de consórcios para aquisição de 
bens e direitos: Serviços de corretagem de consórcios: Transporte rodoviário de 
mudanças. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas 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 
J F F DE MELO & CIA L TOA - ME 
CNPJ/MF: 10.713.198/0001-04 

NIRE: 412.0642942-1 

1) JEAN FERNANDO FIEDLER DE MELO, brasileiro, solteiro, maior, nascido 
em 16 de Dezembro de 1977, empresário, inscrito no CPF /MF sob nQ 

005.046.279-29, portador da Carteira de Identidade nQ• 3.485.892-6, expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e 
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domiciliado na Avenida Doutor Mário Totta, 183, Apto 01, Centro, CEP 85998- 
000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

2) FRAIA FIEDLER, brasileira, solteira, maior, nascida em 17 de Janeiro de 
1951, empresária, inscrita no CPF /MF sob nO. 333.520.629-00, portadora da 
Carteira de Identidade nº. 937.340, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliada na Rua Paraíba, 305, 
Centro, CEP 85960-000, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do 
Paraná. 

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de J F F DE MELO & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida 
Dr. Mário Totta, 183, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado 
do Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.713.198/0001-04, registrada na 
Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0642942-1 em 18 de março de 2009 e 
última alteração contratual registrada sob nº. 20144633019 em 03 de 
setembro de 2014; resolvem consolidar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o 
nome empresarial de J F F DE MELO & CIA L TDA - ME e tem sede na Avenida Dr. Mário Totta, 
183, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer 
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração 
contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: 
A sociedade iniciou suas atividades em 20 de março de 2009 e seu prazo de duração é por 
tempo indeterminado. 

-? 
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: ~ 
Comercio varejista de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comercio varejista ~ 
de motocicletas e motonetas novas e usadas; Comercio varejista de peças e acessórios novos e 't") 

usados para veículos automotores; Comercio varejista de peças e acessórios para motocicletas ~ 
e motonetas; Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos auto motores; Serviços 
de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e 
balanceamento de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação de motocicletas "t:<) 
e motonetas; Serviços de reboque de veículos; Comércio varejista de bicicletas e tricíclos e 
suas peças e acessórios; Serviços de táxi; Transporte rodoviário municipal, intermunicipal, 
interestadual e internacional de cargas em geral, exceto produtos perigosos; Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Comercio 
varejista de lubrificantes automotivos; Comercio varejista de tintas e materiais para pintura 
automotiva; Comercio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comercio varejista de 
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ferramentas manuais elétricas e não-elétricas; Comercio de maquinas, partes e peças de 
aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; Comercio de caminhões novos e usados; 
Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de bebidas; 
Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 
Locação de automóvel sem condutor; Serviços de capotaria e estofaria em veículos; 
Desmanche e desmontagem de bens (veículos automotores, motocicletas, motonetas) usados; 
Comercio sob consignação de veículos automotores; Comercio sob consignação de 
motocicletas e motonetas; Serviço de usinagem, tornearia e solda; Administração e venda de 
consórcios para aquisição de bens e direitos; Serviços de corretagem de consórcios; 
Transporte rodoviário de mudanças. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente 
do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma: 

Nome (%) Quotas ValorR$ 
JEAN FERNANDO FIEDLER DE MELO 60.00 150.000 150.000,00 
FRAIA FIEDLER 40.00 100.000 100.000,00 
TOTAL 100.00 250.000 250.000,00 

'\ 
.I 

/ 

/' 

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

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

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A 
administração da sociedade cabe a JEAN FERNANDO FIEDLER DE MELO, 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, 
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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.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização 
do outro sócio. 

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes 
ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e 
com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a 
administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
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Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

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

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

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

Mercedes-PR, 11 de janeiro de 2016 

~ 1. ~ cAl-v> c}v._ ~o- 
ANFERNANDO FIEDLER DE MELO 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO 
10.713.198/0001-04 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 18/03/2009 
CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL 
J F F DE MELO & CIA LTDA 

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AUTOFORTE / FACEBIKES 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veiculos 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
49.23-0-01 - Serviço de táxi 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
45.30-7 -05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPLEMENTO 
******** 

I LOGRADOURO 
AV OR. MARIO TOTTA 

I BAIRROIDISTRITO 
CENTRO 

I MUNiCípIO 
MERCEOES 

I CEP 85.998-000 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
AUTOFORTEMERCEOES@HOTMAIL.COM 

I TELEFONE 
(45) 8809-8019 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

I SITUAÇÃO CADASTRA L 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/03/2009 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 06/04/2022 às 09:28:04 (data e hora de Brasília). 

~ 
~ 
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06/Ô4/2022 09:28 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO 
10.713.19B/0001-04 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRA L 18/03/2009 

I NOME EMPRESARIAL 
J F F DE MELO & CIA LTDA 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, 
mercearias e armazéns 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
45.20-0-08 - Serviços de capotaria 
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores 
45.42-1-02 - Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPLEMENTO 
******** 

I LOGRADOURO 
~V DR. MARIO TOTTA 

~ 
~ 

I BAIRROIDISTRITO 
CENTRO 

I MUNiCíPIO 
MERCEDES 

I CEP 
85.998-000 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AUTOFORTEMERCEDES@HOTMAIL.COM 

I TELEFONE 
(45) 8809-8019 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAvEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/03/2009 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 06/04/2022 às 09:28:04 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 
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06/04/2022 09:29 Emissão do CICAD 

RECEITA 
ESTADUAL DO 
PARANÂ PARANÁ 

GOVERNO DO ESTADO 
SECRETARIA DA FAZFNDA 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CADIICMS 

90474198-13 

Inscrição CNPJ 

10.713.198/0001-04 

Início das Atividades 

03/2009 

Empresa / Estabelecimento 

Nome Empresarial J F F DE MELO & CIA LTDA 
Título do Estabelecimento AUTOFORTE 

Endereço do Estabelecimento AV DOUTOR MARIO TOTTA, 183 - CENTRO - CEP 85998-000 
FONE: (45) 99969-1323 

Município de Instalação MERCEDES - PR, DESDE 03/2009 
( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

su - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 
I uaçao ua 06/2021 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 
Atividade Econômica Principal do 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E 

Estabelecimento UTILlTARIOS USADOS 

4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E 
UTILlTARIOS NOVOS 

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSO RIOS NOVOS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES 

4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES 

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 
4541-2/04 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 

USADAS 
Atividade(s) Econômica(s) 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA 

Secundária(s) do Estabelecimento MOTOCICLETAS E MOTONETAS 
4542-1/02 - COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE MOTOCICLETAS E 

MOTONETAS 
4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 
4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 
4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E 

ACESSORIOS 
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 

PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL 

Quadro Societário 
Tipo 
CPF 
CPF 

Inscrição 
005.046.279-29 
333.520.629-00 

Nome Completo 1 Nome Empresarial 
JEAN FERNANDO FIEDLER DE MELO 
FRAIA FIEDLER 

Qualificação 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

SOCIO 

Este CICAD tem validade até 06/05/2022. 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Paraná 

• Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

CAD/ICMS N° 90474198-13 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.P.L_90v.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
06/04/20229:29:24 

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11 D ,asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=904 7419813&eUser=LUCIANO 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: J F F DE MELO & CIA L TDA 
CNPJ: 10.713.198/0001-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:30:08 do dia 06/04/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/10/2022. 
Código de controle da certidão: D7BB.666B.2A1E.73C5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



06/04/202209:33 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar lmprrrnir 

, 
CAIXA ECONOMICA FEDERAl. 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 10.713.198/0001-04 
Razão Social:J F F DE MELO E CIA LTDA 
Endereço: AV DOUTOR MARIO TOTTA 161 / CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:21/03/2022 a 19/04/2022 

Certificação Número: 2022032100524249643979 

Informação obtida em 06/04/2022 09: 33: 30 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

hllps:/lconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pagesllistaEmpregadores.jsf 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 026488355-10 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.713.198/0001-04 
Nome: J F F DE MELO & CIA L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 04/08/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (06/04/2022 09:30:57) 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 338/2022 

Emitida em: 06/04/2022 

[ CONTRIBUINTE] 

68853 
Requerente: 
Contribuinte: J F F DE MELO & CIA. L TOA ME 
CNPJ/CPF: 10.713.198/0001-04 
Endereço: AVENIDA AV. DR. MARIO TOTTA, 183 
Bairro: CENTRO CEP: 85.998-000 Cidade: Mercedes - PR 

[ FINALIDADE] 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa 
Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá 
validade se conferida com a original. 

Mercedes/PR, 6 de abril de 2022. 
Código de Autenticidade 

WGT211202-000-LHWEXBEEMSDDNH-9 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
e-mal: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.337/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J F F DE MELO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.713.198/0001-04 
Certidão nO: 10947890/2022 
Expedição: 06/04/2022, às 09:34:11 
Validade: 03/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que J F F DE MELO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n ? 10.713.198/0001-04, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

'.~ .' : : r " .. ,t,' 



AUTOFORTE MERCEDES 
J F F de MeIo & Cia Ltda 

Av. Or. Mario Totta, 183 - Centro - Fone: (45)99969-1323 
85998-000 MERCEDES - PR 

CNPJ/MF N.o 10.713.198/0001-04 - CAO-ICMS N.o 90474198-13 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7, INCISO XXXIII, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2022 

J F F DE MELO & CIA L TDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 10.713.198/0001-04 e no CAD/ICMS sob o n° 90474198-13 com sede na Av. 
Dr. Mario Totta, 183, Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada pelo Sócio 
Administrador, Sr. JEAN FERNADO FIEDLER DE MELO, brasileiro, solteiro, empresário, 
inscrito no CPF sob o n° 005.046.279-29, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.485.982-6 
expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. Mario Totta, 183, Apto. 01, Centro, 
CEP 85998-000, Mercedes/PR, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso 
V do artigo 27 da Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n" 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, e que não emprega menor de dezesseis. 

Mercedes-PR, 06 de abril de 2022 

CtI\ '\ 11u.JA, Jz 11\&0 
YF F DE MELO & elA L TOA 
Jean Fernando Fiedler de MeIo 

Sócio Administrador 



AUTOFORTE MERCEDES 
J F F de Meio & Cia Ltda 

Av. Or. Mario Totta, 183 - Centro - Fone: (45)99969-1323 
85998-000 MERCEDES - PR 

CNPJ/MF N.o 10.713.198/0001-04 - CAD-ICMS N.o 90474198-13 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR 

OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2022 

J F F DE MELO & CIA L TDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 10.713.198/0001-04 e no CAD/ICMS sob o n° 90474198-13 com sede na Av. 
Dr. Mario Totta, 183, Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada pelo Sócio 
Administrador, Sr. JEAN FERNADO FIEDLER DE MELO, brasileiro, solteiro, empresário, 
inscrito no CPF sob o n° 005.046.279-29, portador da Cédula de Identidade RG n" 3.485.982-6 
expedi da pela SESP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. Mario Totta, 183, Apto. 01, Centro, 
CEP 85998-000, Mercedes/PR, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

Mercedes-PR, 06 de abril de 2022 

\Q~" j_ ~ Jfu Jt i\\J() 
j~ F F DE MELO & elA LTDA 
Jean Femando Fiedler de MeIo 

Sócio Administrador 
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ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA 
Avenida João XXIII, 911, Centro - Mercedes-PR 
CNPJ Nº 12.352.166/0001-56 
PREGÃO PRESENCIAl Nº 41/2022 
DATA DE ABERTURA: 11/04/2022 
HORÁRIO: 08:30h 

p. 

.' 
~4, 
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE 
" . EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TDA 
SIEGMAR SCHAAB 

CNPJ/MF: n? 12.352.166/0001-56 

Folha 1 de 5 

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

SIEGMAR SCHAAB, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
nascido em 05/07/1960, natural de Toledo-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 
662.558.219-00, portador da carteira de identidade RG nº. 3.100.969-3,SESP/PR expedida em 
07/09/1979, residente e domiciliado na Rua Doutor Bernardo Garcez, 303, Centro, Mercedes, 
CEP: 85998-000, Titular do Empresário SIEGMAR SCHAAB, com sede e domicílio na Avenida 
João XXIII, 911, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR, inscrita na Junta Comercial do Estado 
do Paraná, sob NIRE nº 411.0686701-0 e no CNPJ sob nº 12.352.166/0001-56, fazendo uso do 
que permite o § 3º do art. 968 da Lei n 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei 
complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu o sócio: 
EDUARDO SCHAAB, brasileiro, maior, empresário, solteiro, nascido em 23/09/1991, natural 
de Marechal Cândido Rondon-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 079.555.999-26, portador do RG 
sob n" 9.387.267-3, SESP/PR em 09/10/2019, residente e domiciliado na Rua Luiz Lorenzoni, 
2589, Casa, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR, passando a constituir o tipo jurídico 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo CONTRATO SOCIAL ao 
qual se obrigam mutuamente todos os sócios. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURíDICO - Fica transformada a 
natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade 
Limitada sob a razão social de S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA, conforme faculta a Lei 
10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e 
obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - INTEGRALlZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa 
individual ora transformada, já integralizado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
totalmente integralizado, dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, fica alterado para R$ 60.000,000 (sessenta mil reais), no valor de 60.000 (sessenta 
mil quotas) no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda 
corrente do país. 
Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente no 
presente ato de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas, 
no valor R$ 1,00 (um real) cada uma: 

- pelo sócio ingressante EDUARDO SCHAAB no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) divididos em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor R$ 1,00 (um real) cada 
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uma:; 
" pelo titular do Empresário SIEGMAR SCHAAB NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas, no valor R$ 1,00 (um real) cada 
uma: 

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL: O valor do capital da sociedade é inteiramente 
subscrito e realizado, na forma prevista neste ato, na importância de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), divididos em 60.000,00 (sessenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, devidamente integralizados e distribuídos entre os sócios da seguinte 
forma: 

I (%) -Cotas--"!" Valor R$ 
---------l----'c:...2_+-.::...::.~"_ L -'---j 

i 50,00 10000 30.000,00 
Nome -- --- ~ 

EDUARDO SCHAAB 
SIEGMAR SCHAAB 
Total 

50,00 10000 30.000,00 

. _j _ 1 o~gg __ ~º-oog: 60. OO~~"º-º 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto 
social a exploração do ramo de: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos, 
tratores e máquinas agrícolas; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos, 
tratores e máquinas agrícolas; Comércio varejista de lubrificantes; Manutenção e reparação 
de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; manutenção e reparação de 
máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção; manutenção e 
reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas., 
passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos, tratores e máquinas agrícolas; comércio a varejo de peças e acessórios 
usados para veículos, tratores e máquinas agrícolas; comércio varejista de lubrificantes; 
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e 
construção; manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, 
equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; comércio por 
atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; representantes comerciais 
e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores; 
comércio atacadista de lubrificantes. 

CLÁUSULA QUINTA - 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 
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complementar nQ 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA SEXTA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da 
referida empresa, com o teor seguinte: 

S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA 
CNPJ: 12.352.166/0001-56 

CONTRATO SOCIAL 

1) SIEGMAR SCHAAB, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
nascido em 05/07/1960, natural de Toledo-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nQ. 

662.558.219-00, portador da carteira de identidade RG nQ. 3.100.969-3,SESP/PR expedida em 
07/09/1979, residente e domiciliado na Rua Doutor Bernardo Garcez, 303, Centro, Mercedes, 
CEP: 85998-000, 

2) EDUARDO SCHAAB, brasileiro, maior, empresa no, solteiro, nascido em 23/09/1991, 
natural de Marechal Cândido Rondon-PR, inscrito no CPF/MF sob nQ 079.555.999-26, 
portador do RG sob n° 9.387.267-3, SESP/PR em 09/10/2019, residente e domiciliado na Rua 
Luiz Lorenzoni, 2589, Casa, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR. 

J CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - A sociedade adotará o seguinte nome 
,~ (empresarial: S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA. 

W CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida 
João XXIII, 911, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL - A sociedade terá por objeto o exercício das 
seguintes atividades econômicas: comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos, tratores e máquinas agrícolas; comércio a varejo de peças e acessórios usados para 
veículos, tratores e máquinas agrícolas; comércio varejista de lubrificantes; manutenção e 
reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; manutenção e reparação 
de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção; manutenção e 
reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; 
comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e 
peças; comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e 
construção; partes e peças; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 
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automotores; representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos 
e usados para veiculos automotores; comércio atacadista de lubrificantes. 

ClÁUSULA QUARTA - DO INíCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - A empresa iniciou suas 
atividades em 05/08/2010 e seu prazo de duração indeterminado. 

ClÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL - O capital é de 60.000,00 (sessenta mil reais), 
divididos em 60.000 (sessenta mil) no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, em moeda 
corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma: 

Irotal ~ 

50,00 1000e 
so.oc 100001 _ ..... ------ -~-T=-i66;oo --i-qºººl_ 

Nome (%) Cotas 
EDUARDO SCHAAB 
SIEGMAR SCHAAB 

ClÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida por 
EDUARDO SCHAAB, que representará legalmente a sociedade 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 de bens imóveis 
depende de autorização da maioria. 

ClÁUSULA SÉTIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL - Ao término de cada exercício, em 31/12, 
o administrador prestará contas justificadas de sua adrninistração, procedendo à elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 

fi empresário, os lucros ou perdas apuradas. 
\ 
''1 

\~ . ClÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMEN~O DE, ADMINISTRADOR - O 
'-' ) administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que nao esta Impedido de exercer a 

ad ministração 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 concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
Os sócios declaram que: 
a) sociedade se enquadra na situação de empresa de pequeno porte; 
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite 
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fixado no inciso I do art. 3Q da Lei Complementar nQ.123j2006, observado o disposto no § 2º 
do mesmo artigo; 
c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º 
do art. 3º da mesma Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Marechal 
Candido Rondon, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam 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, 15 de setembro de 2020 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO 
12.352.166/0001-56 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 03/08/2010 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA 

I PORTE 
EPP 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores (Dispensada *) 
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos 
automotores (Dispensada *) 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
(Dispensada *) 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
peças 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPLEMENTO 
******** 

I LOGRADOURO 
AV JOAO XXIII 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I MUNIClplO 
MERCEDES 

I CEP 
85.998-000 

I ENDEREÇO ELETRÔNICO I TELEFONE 
(45) 3256-1239 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÁO CADASTRAL 
03/08/2010 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGS/M nO 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

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

Emitido no dia 05/04/2022 às 08:53:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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05/04/2022 08:54 Emissão do CICAD 

RECEITA 
ESTADUAL 00 
PARANÂ 

PARANÁ 
GOVERNO DO EST,L\OO 

SECPFTARIA DA FAZENDA 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90529098-37 
Inscrição CNPJ 

12.352.166/0001-56 

Início das Atividades 

08/2010 

Empresa 1 Estabelecimento 

Nome Empresarial S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA 
Título do Estabelecimento MULTIPECAS AGRICOLAS 

Endereço do Estabelecimento AV JOAO XXIII, 911 - CENTRO - CEP 85998-000 
FONE: (45) 3256-1239 - FAX: (45) 3256-1239 

Município de Instalação MERCEDES - PR, DESDE 08/2010 
( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2021 
Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA 
Estabelecimento VEICULOS AUTOMOTORES 

4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS 
PARA VEICULOS AUTO MOTORES 

Atividade(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA 
TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E 
PECAS 

4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES 

4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 

4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

Quadro Societário 
Tipo 
CPF 
CPF 

Inscrição 
662.558.219-00 
079.555.999-26 

Nome Completo 1 Nome Empresarial 
SIEGMAR SCHAAB 
EDUARDO SCHAAB 

Qualificação 
SÓCIO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Este CICAD tem validade até 05/05/2022. 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do paraná 

CAD/ICMS NO 90529098-37 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.p.L:.90v.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
05/04/20228:54:33 

• Dados transmitidos de forma segura 

Tecnoloçia ""PAR ~ 

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11 D .asp?e IncludeLinkF aci I=S&eCadicms=9052909837 &eUser=LUC IANO 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: S. SCHAAB & E. SCHAAB L TOA 
CNPJ: 12.352.166/0001-56 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb .gov. br> ou <http://www.pgfn.gov.br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:00:48 do dia 05/04/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/10/2022. 
Código de controle da certidão: 8201.496D.AA9E.8B24 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



05/04/202209:04 Consulta Regularidade do Empregador 

lrnprimir 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 12.352.166/0001-56 
Razão Social:SIEGMAR SCHAAB ME 
Endereço: AV JOAO XXII1 / CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:29/03/2022 a 27/04/2022 

Certificação Número: 2022032901394846808385 

Informação obtida em 05/04/2022 09:04:26 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

hllps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 026476480-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.352.166/0001-56 
Nome: S. SCHAAB & E. SCHAAB L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 03/08/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Página 1 de 1 
Emitido via tnternet Pública (051041202209:01:15) 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 332/2022 

Emitida em: 05/04/2022 

[CONTRIBUINTE] 
Requerente: 
Contribuinte: S. SCHMB & E. SCHMB L TOA 
CNPJ/CPF: 12.352.166/0001-56 
Endereço: AVENIDA AV JOAO XXIII, 911 
Bairro: CENTRO CEP: 85.998-000 

76155 

Cidade: Mercedes - PR 

[ FINALIDADE] 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa 
Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá 
validade se conferida com a original. 

Mercedes/PR, 5 de abril de 2022. 
Código de Autenticidade 

WGT211202-000-UBWYNGORXLKY JS-7 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 12.352.166/0001-56 
Certidão nO: 10798329/2022 
Expedição: 05/04/2022, às 09:05:17 
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se 
inscrito(a) 

que S. 
no CNPJ 

SCHAAB & E. SCHAAB LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
sob o n ? 12.352.166/0001-56, NÃO CONSTA como 

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimp1entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



, 
MUL TIPEÇAS AGRICOLAS 
s. Schaab & E. Schaab Ltda 
CNPJ/MF N° 12.352.166/0001-56 - CAD-ICMS 90529098-37 
Fone: (45)3256-1239 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7, INCISO XXXIII, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2022 

S. SCHAAB & E. SCHAAB L TDA, pessoa jurídica, inscrita no CNP J/MF sob o n" 
12.352.166/0001-56 e no CAD/ICMS sob o n° 90529098-37, com sede na Av. João XXIII, 911, 
Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada pelo titular, Sr. EDUARDO 
SCHAAB, brasileiro, maior, empresário, inscrito no CPF sob o n? 079.555.999-26, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 9.387.267-3, expedi da pela SESP/PR, residente e domiciliado na 
Rua Luiz Lorenzoni, 2589, CEP 85998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, 
sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega me 
nor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não emprega menor de 
dezesseis anos. 

ril de 2022 



, 
MUL TIPEÇAS AGRICOLAS 
s. Schaab & E. Schaab Ltda 
CNPJ/MF N° 12.352.166/0001-56 - CAD-ICMS 90529098-37 
Fone: (45)3256-1239 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR 

OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2022 

S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 
12.352.16610001-56 e no CAD/ICMS sob o n" 90529098-37, com sede na Av. João XXIII, 911, 
Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada pelo titular, Sr. EDUARDO 
SCHAAB, brasileiro, maior, empresário, inscrito no CPF sob o n° 079.555.999-26, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 9.387.267-3, expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado na 
Rua Luiz Lorenzoni, 2589, CEP 85998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Mercedes-PR, 05 de abril de 2022 


