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ALTERAÇAO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇ
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRTA LT

JUSCILEI MARCELO MUMBACH
CNPJ 24.067.409/0001-93 / NrRE 41108327730

JUSCILEI MARCELO MUMBACH, brasileiro, nascido aos l4l02l198'1, casado pelo Regime
de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua R Pedro Otto
Lunkes, 0082 Concórdia, 82, Apto. 13, Bloco 01, Concórdia do Toledo-Paraná, CEP
85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF n 'oij 934.M9-5 Empresário
individual sob o nome empresarial de JUSCILEI MARCELO A com sede à Rua
José Ayres da Silva, 238, Bloco 01, Apt. 13, Jardim Coopagro, em Toledo - PR, CEP
85903-670, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41108327730, em 29llll2ol7 e

inscrita no CNPJ sob o rf 24.067.409/0001-93, fazendo o uso do que permite o artigo 9ó8 da
Lei n' 10.406/ 2ciJ/2, ora transÍorma seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSTJLA PRIMEIRA _ DA TRANSFORMACÃO DO TIPO JURÍDICO:
Fica transformada a natweza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária
Limitada sob a razão social de OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA, conforme faculta a Lei lO.406lO2 artigo 980, que doravante se

regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo juídico ora
transformado.

CLÁUSTJLA SEGUNDA:
O capital da empresa individual ora transformada em Sociedade Empresiária Limitada será de
RS 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.ü)0 (noventa mil) quotas, de valor nominal
R$ 1,00 (um real) cada, provenientes do acervo do Empresário Individual.

CLÁUSULA TERCEIRA _ ADMD'{ISTTIACÂO:
A administração da empresa caberá ao sócio JUSCILEI MARCELO MUMBACH, com os

poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial,
podendo praticar todos os atos compÍeendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa,
autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse desta empresa.

CLÁUSULA OUARTA:
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a

administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontraÍ sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o âcesso a caÍgos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, 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 oUINTA _NOVA ATIVIDADE ECONÔM ICA:
A atividade econômica da empresa passa a ser: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos,
equipamentos, partes e peçâs pâra uso agropecuário; Comércio atacadista de geradores e

motores; Comercio varejista de ferragens e ferramentas, artigos e acessórios do vestuário,
calçados, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, artigos esportivos, artigos de
caça, pesca e camping, pneumáticos e câmaras de ar, materiais de construção, tintas e
rnateriais para pintura, material elétrico, materiais hidráulicos; Preparação de
documentos e serviços de apoio administrativo.

CLÁUSULA SEXTA _ NOVO ENDERECO DA EMPRESA:
A sede da empresa passa a ser na Àvenida Maripá, 7210, Vila Becker, em Toledo-Paraná,
cEP 85902-495.

CLÁUS[,LA SÉTMA-NOVO ENDERECO DO SÓCIO:
O sócio JUSCILEI MARCELO MUMBACH passou a residir na Rua Pedro Otto Lunkes, 82,
Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500.
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CLÁUSULAOITAVA:
Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com
o teor seguinte:

OPORTUNO DISTRIBUIDORÁ DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ 24.067.409/0001-93
CONTRATO SOCIAL

JUSCILEI MARCELO MUMBACH, brasileiro, nascido aos l4l02ll98'7, casado pelo Regime
de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes,
82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-
PR e CPF n" 057.934.449-55, constirui uma SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, com
base na Lei n" 13.8741 2O19, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A empresa girará sob o nome empresarial de OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE
MÁQUTNAS E FERRAMENTAS LTDA e terá sede e domicílio na Avenida Maripá,7210,
Vila Becker, em Toledo-Paraná, CEP 85902-495.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O capital social será de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), divididos em 90.000 (noventa mil)
quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas pelo sócio
JUSCILEI MARCELO MUMBÀCII, proveniente do acervo da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA:
O objeto será: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças

para uso agropecuário; Comércio atacadista de geradores e motores; Comercio varejista
de ferragens e ferramentas, aúigos e acessórios do vestuário, calçados, eletrodomésticos,
equipamentos de áudio e vídeo, artigos esportivos, artigos de caça, pesca e camping,
pneumáticos e câmaras de ar, materiais de construção, tintâs e materiais para pintura,
material elétrico, materiais hidráulicos; Preparação de documentos e serviços de apoio
administrativo.
CLÁUSTJLA QUÂRTA:
A empresa iniciou suas atividades em 28101/201ó e seu pÍazo de duração é indeterminado.

CLÁUST]LA OUINTA:
A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela

integralização do capital social.

CLÁUSTJLA SEXTA:
A administração da empresa caberá ao sócio JUSCILEI MARCELO MUMBACH, com os

poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial,
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa,

autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
inteÍesse desta empresa.

cLÁusuLA sÉrrure:
Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço
de resultado econômico, cabendo à sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos
apurados, frcando facultada à empresa a possibilidade de proceder ao levantamento de
balancetes periódicos para fins contábeis e de verificação de lucros, podendo distribuilos
antecipadamente na proporção das participações societárias, através de deliberação social
aprovada por titulares que representem, no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social.

ALTERAÇÃO pOR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO ô | o r
DE EMPREsÁRIo INDTVIDUAL EM soCIEDADE EMPREsÁRIA LTDÀ (,1!'O+

JUSCTLEI MARCELO MUMBACH
CNPJ 24.067.409/0001-93 / NIRE 4tt08327730
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ALTERAÇÃO pOR TRANSFORMAÇÃO DO TNSTRUMENTO DE TNSCRTÇÃO
DE EMPRESÁRrO TNDWTDUAL EM SOCTEDADE EMPRESÁRIA LTDA 2,i85

JUSCILEI MARCELO MUMBACH
CNPJ 24.0ó7.409/0001-93 i NIRE 41108327730

CLAUSULA OITAVA:
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o socio deliberará sobre as contas e
designará administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULANONA:
A empresa poderá a qualquer tempo, abrt ou fechar filial ou outra dependência, mediante
alteração contratual assinada pelo seu proprietário.

cLÁusULA oÉcnua:
O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCMA PRn4ERA:
Falecendo ou interditado o proprietário desta empresa, a mesma continuará suas atividades com
os herdeiros, sucessores e/ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSTJLA DÉCMA SEGUNDA:
O administrador declara, sob as penas da lei, de 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 cÍugos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contÍa a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra noÍÍnas de defesa da

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

CLÁUSULA DÉCMA TERCEm.A:
A empresa é enquadrada na condição de MICROEMPRESA, nos termos da [.ei Complementar
n" 123, de l4ll2l20ffi.
CLÁUSI]LA D ARTA:
Fica eleito o foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim de acordo, assina o presente instrumento em uma via.

Toledo - PR, 03 de Dezembro de 2021.

JUSCILEI MARCELO MUMBACH

t
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o alo da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD

consta assinado digitalmente por:

Nome

JUSCILEI MARCELO MUMBACH

ciRrIFÍ@ o itctsrRo Ex o7ll2/2o2! 15:36 soB t.. a1210a23?00.
DnanOCOLO: 21E17a519 Dt O7 I L2l 2OZl.
cóDrco DE vrtrrr!.1ç'i^: t2lo8t3a?62. otpJ oil SrDt: 2ao6?ao9ooot93
xlna: 11210423?00. ooaa irEtÍls DO i.aclslro D,. OtlL2l202L.
oDoR?r,lro DI§IRIBOIDORÀ DE raroOnn§ E EERRltattEÀS t fi)ÀV*

JUCEPAP lJJtxDto tolicos Àittstl. BlscÀrf,
sE(§E ÁRro-@!À!

rü..q)!...facj.1.pr. gov.b!

CPF/CNPJ

05793444955

roeurtrrcRçÃo Do(s) ASSTNANTE(S)



ATIVA
ST

SITUAÇÃO CADASTRÀL

ü CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

rlTULo oo ESTAaELECTMENTo (NouE oE F NÍAsrA)
OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS

PORTE

ME

cÓo|Go E oEScRIçÃo oA ATIVIoADE EcoNÔMIcA PRINCIPAL

46.ôl-3{0 - Comércio âtacrdlttâ dê máqulnaa, aparêlhoa o êqulpamontoa paÍa uso agropocuárlo; part$ ê pêças

cÓorco E DÊscRrÇÃo oas ÂÍvroaDEs EcoNÔMrcAS sEcuNoÀRras
,15.30-7{5 - Comércio a vareio ds posumáticos ê câmarâs{s{r
i16.69-9-99 - Comércio atacadlata de outras máquinas ê equlpamentor não especmcados anterioÍmenlê: partês ê peçaa
47.4í- )0 - Comércio varêii8lâ dê tint a ê materiais para pinturâ
,07.,í2-3{0 - Comércio vareii8ta de matrrlal êlét ico
47.44-0-0í - Comércio varêiiEtâ do fêrrôgena e feÍramêntaE
47.4/t-0-03 - Comé.cio varêii3la dê matêriais hidÉulico.
i17.44{-99 - Comércio vareiista de matêri.is dê construÉo em geral
47.53.9-00 - Comérclo va.qlsta oapêclallr.do dê êletrodoméstlcog o equlpâmênto6 dê áudlo e vldoo
47.636-02 . Comérclo varqlsta do aÍtlgos êsportivo§
47.636.04. Comérclo varejlsta do arllgoa dê caça, pêsca ê camplng
47.8í.f-00 - Comórclo varellsts ds artlgos do vestuárlo ê acesôórlos
17 ,82-2.01 - Corn*clo varellôta ds calçados
82.19-9-99 - Preparação de documontoa 6 aervlços êspêclallzâdo6 do apolo admlnlstratlyo náo espêclllcados
ante ormente

cÔorco E oEscRrÇÃo DA N^TUREZA JURlorcÂ
206-2 . Sociedade Empresária Limitada

LOGRÂOOURO

AV MARIPA
NÚMERo

7210
COMPLEMENÍO

CEP

85.902.195
AAIRRO/DISÍR TO

VILA BECKER
MIJNICiPIO

TOLEDO

ÉNDEREçO ELEÍRÔNICO

MARCELOMUMBACH@YAHOO.COM.BR
ÍELEFONE
(45) 9923-4946

ENTE FEOERATIVO RESPONSÁVEL ÍEFR)

DAÍA OA S|ÍUAÇÀO CÂDASTRÂL

2AO1nO16

srTU çÀo ESPECTAL o Íao srÍu^ÇÁo ÉsPEoÀr

oE tNSCRTÇÃO

24.067.,109/000í€3
MAÍRIZ

CoMPROVANTE OE |NSCR|çÃO E DE S|TU
CAOASTRAL

OATA DE 
'IAERÍURA28t01t2016

OPORTT,NO DISTRIBUIDORA OE MAQUINAS É FERRAMENTAS LTOA
NOME EMPRESARIÀL

PR

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezêmbro de 2018

Emitido no dia 07/1212021 às '15:46:41 (data e hora de BrasÍlia).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TITULo oo ESTABELEcIMENTo {NoME DE FANTASIA)

OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS
PORTE

ME

cóo|Go E DESCRIÇÃo DA ATIVIoADE EcoNÔMIcA PRINCIPAL

46.6í-3-00 - Comércio atacadl3t. dê máquinãs, apa.olhoa 6 êquipamentos para uao agropêcuário; paíês e pêçaa

cóorco E DEscRçÀo oAs AnvroaDEs EcoNÔMrc^s sEcuNoÁÂr^s
/í5.30-7{5 - Comérclo a vaÍ{o ds pnêumálico5 s càmara3de-ar
!t6.69.9-99 . Comárcio âtacldlstâ dê oulias máquinss e equipamentos não especiíicados ante.iormêntê; paíês ê pêças
,l7,ilí-9,0 - Comérclo varolilta dê tintas e malêriâlB parâ plntura
i17.42-3.00 . Comércio varqista de material elétrico
47.i1,t.0.0í - Comárcio v.rdirtâ dê fêrÍagên3 ê Íêrramênta3
il7,il4{{3 - Comérclo vaÍ.Jllta de matê.iais hidráulicor
47,i&l.o-99 - Comércio yarêji8tâ dê materiais dê conatruçâo em geral
,í7.53-9{0 - Comérclo varellír ospccializâdo dG eletrodomésllcos e êqulpamentoa de áudlo ê vÍdêo
47.63{-02 - Comérclo varelldâ dê aÍtlgos espoÍtlvos
47.63{-lr,l - Comérclo varrllsta de artlgos de caçá, poaca . camplíg
47.8't{-{,0 - Comérclo vardlsta dê artlgos do vesluárlo c acêssórlos
47.82-2{í - Comérclo varêllrta de calçados
82.19.9-99 - Prcparação de documêntos e sêrvlços espêclallzâdos dê apolo admlnlstrallvo não êspeclfrcado8
antêrloÍmentê

cóDrco E DEscRtÇÀo oA NÀTUREZÂJURlDrc

206-2 - Sociedade Empredrla Limltada

LOGRÁOOURO

AV MARIPÂ
NÚMERO

7210
COMPTEMENTO

CEP

85.902-ú95
aÀrRRO/OrSÍRrÍO

VILA BECKER
MUNICIPIO

TOLEDO PR

ENDEREÇO ELEÍRÔNICO

MARCELOMUMBACH@YAHOO.COM.BR
TELEFONE
(45) 99234946

OATA OÀ SITUÀçÃO CÀOASIRA!
2AO1nO16

srÍuaçÃo EsPEctÀL OATÁ DÀ SITUÀÇÀO ESPECIAL

24.067.,O9/000143
iIATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE AAERÍUM
28n1t2016

OPORTUNO OISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRÂMENTAS
NOME EMPRESARIAI

EN RESPON L (EFR)

ATIVA

E SITUAÇÃO CADÂSTRÁT

071122021 15:46

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .863, de 27 dê dezembro de 2018

Emitido no dia 07n2J2021às 15:46:4í (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E VIDA
ATIVA DA UNIÂO

Nomê: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 24.067.409/000í-93

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 cêrtificado 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 Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o êstabelecimento 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' â 'd' do parágrafo único do art. 1 í da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação dêsta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb-gov.bp ou <http:/fu/ww.pgfn.gov.bÊ.

Certidão mente com base na Portaria Conjunla RFB/PGFN no I .751, de 211012014.
Emitida à
Válida
Código d o: 292E.1 FBA.31FE.3FDF
Qualquer enda invalidará este documento

ag

controle da
ura ou

14:21.16 do
06t06t2022.

2489

0811212021 <hora e data de BrasÍlia>.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

?,i90

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Ne 025642136-76

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

Obs.: Esta Certidão engloba tod imenlos da empresa e reÍere-se a débitos de
natureza tribulária e náo tributária, be mo ao mprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida 07t04t2022 - rnecimênto Gratuito

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

EtÍitu vie lÍ/,onél Públbâ 16t122o21 114§)

r§r

Certidáo Íornecida para o CNPJ/MF: 24.067.409/0001-93 ,/
Nome: OPORTUNO DISTBIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.'



Certidão 2.!9131 11212021 08:42

Certidáo êmitida gratuitamênte pela internêt em 3111212021..
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.tolêdo.pÍ.gov.br

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARÂNÁ

Certidão Positiva com efeito de negativa7259012021

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
prnÍooo coMpREENDrDo NEsrA cERTTDÃo.

Certiflcâmos que a presentê certidão está sêndo expêdida de forma positiva com êfeito de nêgativa, tendo êm
vista a existênc de créditos não vencidos.

vALID Et 30l0't12022 có». luT BxttclçÃo: eztu.lcurFu2z4xcSA2ur
-/.

FINALID E: CO oRRÊNCIA / LIcrrAçÃo

nAzÃo socr,c.I-: opoRTUNo DISTRTBUIDoRÁ DE MAeuINAs E FERRAurxus lrol /
ENDER-EÇo: AVENIDA MÀRIPA,7210 - VILA BECKER CEP: 85902495 Toledo - PR

INSCRIÇÂo EMPRESA

982610

C\PJ/CPF

24.067.409/0001-93

INSCRIÇÃo ESTADUAI

907 t8'7't 2-t0

AIVARA

982610

CNAE / ATIVIDADES

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuiírio; partes e peças,4669-9/99 - Comércio
atacadista de outrss máquinas e equipamentos não especificados aBlcriormente; partes e peças,4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e
materiais para pinhrr4 4742-3lN - Comércio varejista de material eléttrco,4'1444101 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas,

8219-9199 - Prcparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, 4144..0t99 -
Comércio vareísra de materiais de construçâo em geral, 4753-gtOO - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

equipamentos de áudio e video, 4763-6/02 - Comércio varejista de aÍigos espoÍtivos, 4?63-6104 - Comércio varejista de anigos de caça,

pesca e camping, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4182-2J01 - Comércio varejisra de calçados, 4530-
7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras{e-ar, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidÍiulicos
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Voltar

Consulta Regularidade do Emprêgador

lmprimir

2q92

C,.'xA
CAiXÀ. ECONOMICA F EDE RÂL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.067.409/ooo1-93

RAZãO SOCiAtJS FERRAMÉNTAS EIRELI ME

Endereço: AVENIDA PARIGOT OÉ SOUZA 4110 / JARDIM SANTA N4ARIA / TOLEDO /
PR / 85903-170

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

Yalidade:19/Ot/2022 t7/02/2022

Certificação Número: L3L278270L0'1.

Informação obtida em 79/0712022 10:13:15

A utílização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov.br
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PODER JU'ICIAR]O
JUSTIÇÀ DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR.ABATHIS

Nome: JUSCILEI MÀRCELO MUMBÀCH (MÀTRIZ E FILIÀIS)
CNPJ: 24. 067. 409,/0001-93
Certidão n": 56 r/202r
Expedição
Val-idade:
de sua ex

às 18:46:38
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certif ica-se que iTSSCILEI I(ÀRCELO MIrllBÀCE (}IÀTRIZ E FILIÀIS),
j-nscrito (a) no CNPJ sob o n" 2rl .067.409/OOO1-93, NÃo coNSIÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de juJ-ho de 2011, e
na Resolução Administrativa no 1,4'10/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantês desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão at.ualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em reJ-ação
a todos os sêus estabe lecimentos, agências ou fifiais.
À 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.

rtlFoRuÀçÃo nlPoRTÀrrfE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentês perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a reco.Ihimentos determinados em 1ei; ou decorrentés
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

2/202
/ 20220s/06

diçã

Iruv:dãs ê sugestõês: c:idt 0tst. j.Js. br



Y. Governo do Eslado do Paraná
Secretâria da MicÍo e Pêquena Empresa
Junia Comerciai do Estado do Paraná

üPARÂxÁ

.N.|CEPAR

cEnroÃo srMPLrFrcADA

Sistema Nacional de Registro de EmpÍesas Mercantis - SINREM

t'tornê Emprr.lrt.t: oFoBÍuNo DtsTRIBUtDoBA oE llao,.t,*ts a o""o"a*tos aroo /
I'lrtuE:. Jur6lca: Sociedade Êm!.65ána Limilada

Proloolo: PRC220982274ô

NIRE (Sêdê)
41210423700

CNPJ
24.067.409/0001-93

Dat do Ato Conslitutivo
2UO1 t2016

lnício dê Atlvldade
2U01t2016

Obieto Soclsl
COMERCIO ATACADISTA OE MAOU!NAS, APARELHOS, EOUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA USO AGROPECUARIO COMERCIO
ATACADISTA DE GERADORES E MOTORES COMERCIO VABEJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, ARTIGOS E ACESSORIOS DO
VESTUARIO, CALCADOS, ELETRODOMESTICOS, EOUIPAMENTOS OE AUDIO E VIDEO, ÂRTIGOS ESPORTIVOS, ARÍIGOS DE CACA, PESCA E
CAMPING, PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TINTAS E MATERIA
MATERIAIS HIDRAULICOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMI

PARA PINTURA, MATERIAL ELETRICO,

Capital Soclsl
R$ 90.000,00 (noventa mil rêais)
Capllal lntogrsllzado
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)

Porte
ME (Microempíesa)

Pra2o dê Duraçâo
lndeterminado

Dados do Sóclo
Nomê
JUSCILEI MARCELO
MUMBACH

CPF/CNPJ
057.934.449-55

Témlno do mandálo
lndelerminado

Paniclpação no capllal
R$ 90.000,00

EsÍÉcle dê sóclo Adminlslr.dor
Sócio S

SituaÉo
ATIVA
Status

SEM STATUS

Ceíilicaftos que âs inÍoímaçóes abaúo conslam ôs
nêsla Juntâ Comercjale sâo úg€nle§ na clata

Endereço Completo
Avenida MARIPA, No 72'10, VILA BECKER - Toledo/PB - CEP 85902-495

LEANDRO MÁRCOS RAYSÊL BISCAIÂ
Socretário G6raJ

Dados do Administ.ador
Nome
JUSCILEI MARCELO MUMBACH

CPF
057.934.44+55

TéÍmlno do mandato
lndeterminado

iltimo AÍquiYamento
Data
21t1212021

Número
20214458312

Alo/evêntoc
223l223-BÂLANCO

Esta cêrtidâo Íoi êmitida aulomaticameíle em 1410112022, às 1407:23 (hoÍário dê Bíasilia).
Se imprêssa, vêrificar sua aulênücidâde no hnps://rv{ví.ê.trprs3aracil.pr.gov.br. com o código ZHlTOPGM-

rruililil;ffilil

ldel

ztl9 4
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6 SIMPLES Declaração Anual do SIMEI

I{ACIOT'AL

Recibo dê Entrêga da Declaração Original
Período abrangido pela DeclaraÇão:. 0l/Oll2O20 t 3L/f2/2020

1. Informâ s do contribuinte

2. Rêau.Do da Declaração

3- InformÂçõêa socioêconônica8 ê Fiscaj.g

4. Inf sda da Dec].aração

CNPJ

24 .067 .4O9/OOOL-93

Nome Empresarial

,Irscrr.Er uÀRcEr,o ut ltBÀcn

Data da Àbertura

28lOL/2OL6

Data de OpÇáo pelo SIMEI

oL/ oLl2OLe

PÀ Benefício
INSS

INSS ICMS rss valor
apurado

01/ 2020 51,95 1,00 5,00 57,95 51 ,95

02/2020 Não 51,95 1,00 5,00 57,95 51 ,95

03/2020 Não 51,95 1,00 5,00 5't , 95 5-t ,95

04/2A20 51,95 1,00 5,00 5't , 95 57,95

0s / 2020 Náo 51,95 1,00 5,00 5'7 ,95 5't ,95

06 / 2020 Não 51,95 1,00 5,00 5'1 ,95 57 ,95

o7 / 2020 Não 51.95 1,00 5,00 5't ,95

08 / 2020 Não 51,95 1,00 5,00 5'1 ,95 5?,95

09 / 202A Não 51,95 1,00 5,00 5't ,95

t0 /2020 Não 51.95 1,00 5.00 57 ,95 5't ,95

rr/2020 Não 1,00 5,00 5-1 ,95 5't ,95

),2 / 2020 Não 51,9s 1,00 5,00 51 ,95 57,95

Valor da receita bruta total de comércio, indústria,
transportes intermunicipais e j-nterestaduais e

fornecimento de refej-ções

R§ s.260,00

Valor da receita bruta t.otal dos serviÇos prestados de
qualquer natureza, exceto transportes int.ermunicipai s e

inter estaduai s

Receita Bruta Total R§ 32.764,00

Poasuiu emprêgado durantê o pê!íodo abrângido pe1a DeêLaração? Não

Data e Borá!1o da Tran8nissão da Declaração

06/01/2027 10:11:07

Número do Recibo

Valor Pago

Não

Não

R§ 27. s04, 00
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02 0 7210 06 00817665

Àutênticâção

240L8 .065'12.-t 46 74 . 0 9303
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DECLARAçÃo CoNJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei n0.8.666/93 e Lei no. 10.520102,
para fins de participação no Pregão Eletrônico, desta Prefeitura Municipal, a
empresa oPoRTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA, inscrita no CNPJ no 24.067.40910001-93, lnscrição Estadual 90921045-
30, com sede na AV. MARIPA, 7210 - VILA BECKER - CEP 85902.495,
TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ, FONE (45) 2032-3781, WHATSAPP (45)
99801.3060, por intermédio de seu SÓC|O ADMINISTRADOR, o Sr. JUSCILEI
MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de ldentidade no 8.5í4.020-5 e do
CPF no 057.934.449-55, DECLARA expressamente que:
l- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 87, inciso lll da Lei no

8.666/93 93 e artigo 70 da Lei n' 10.520102; e participação em licitação ou
contratação com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos
termos do artigo 87, inciso lV da Lei no 8.666/93 (conforme Súmula no 51 do
TCESP);
ll - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de
governo, estando apta a contratar com o poder público senão foi apenada co
rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por
outro motivo iguatmente grave, no transconêr dos últimos 5 (cinco) anos.
lll - Para cumprimento do disposto no inciso )O(Xlll do art.7o da Constituição
Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre-e nem menores de dezesseis anos, em qualquer lrabalho:/'
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatoze anos de idade, em
cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93,
acrescida pela Lei no 9.854/99 e declara ainda para fins do disposto nos incisos
lll e lV DO ART. 10 e no inciso lll DO ART. 5" da CONSTITUIÇÃO FEDERAL
de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado.
lV - Declaração que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos
termos do art.429 e seguintes da CLT.
V - Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Vl - Não possuÍmos em nosso quadro sociêtário e de empregados, servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ou
empregado empresa publica ou de sociedade de economia mista, em
atendimento à vedação disposta no art. 18, xii, lei í3.080/2015 e nos termos do
inciso lll, do artigo 9" da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993. Declaramos de
que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de
assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do
STF (Supremo Tribunal Federal).

(4s) 2032 - 3781
Av. Maripá, 7210, Vila Becker - Toledo - PR - CEP: 85.902-495

LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL
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Vll - Declaro ter conhecimento e aceitar as condições estabelecidas no Edital
acima referido para cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
Vlll - Declaro, nos termos do art.40, Vll, da Lei no10.520 / 2002, que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, e assumimos inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos
quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à sua
habilitação;
lX - DECLARA, sob as sanções administrativas cabÍveis e sob as penas da lei,
ser MICRO EMPRESA nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §4'do artigo 3'da Lei Complementar
n"12312006. Declaro, ainda, que sempre que solicitado pela Administração
Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre
contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento
do exercício anterior e enquadramento como ME, obrigaçáo que permanecerá
vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos. O valor
da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite
fixado nos incisos I e ll, art. 3/ da Lei Complementar n" 12312006. Não se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3/, § 4',
incisos I a X, da mesma Lei.
X - Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente
dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, qué o
responsável legal da empresa é o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH,
portador da Cédula de ldentidade n" 8.514.020-5 e inscrito no CPF sob o no

057.934.449-55, EMAIL: OPORTUNOLICITACAO@GMAIL.COM.
Xl - DECLARA que tomou conhecimento do Edital e de todas as condiçoes de
participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital,
e a fornecer materia[ de qualidade, sob as penas da Lei.
Xll - Declara, sob as penas da lei, não ter recebido deste Município,
SUSPENSÃO TEMPORARIA de participação em licitação ou impedimento de
contratar com a Administração Municipal, assim como não ter recebido
declaração de INIDONEIDADE para licitar e/ou contratar com o Poder Público,
em qualquer de suas esferas, seja Federal, Estadual ou Municipal.
Xlll - Declara expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos
neste Edital, bem como, assume inteira responsabilidade pela veracidade dos
documentos apresentados.

TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ, 12 DE JANEIRODE2022.
J USCILEI MARCELO Aisinado de íorma digtal por luscllEl

MARCELO MUMBACH057934,t4955
MUMBACH:05793'144955 Dados: 2o22.or.r 2 o8:i4:3e {3,m,

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁOUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ no 24.067.409/0001 -93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG no 8.514.020-5 SSP/PR
(45) 2032 - 3781

Av. Maripá, 72lO,Vila Bêcker - Toledo - PR - CEP: 85.902-495
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL
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À PREFETÍuRA MUÍrltctpAt DE NovA saNTA BÁRBARA/PR

PREGÃO EL€TRON|CO Ne 48/2021 Processo ne 861202r
IULGAMENTO: LOTE

Objeto: o registro de preços paÍa eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, de constíução, pinturas e outros, para manutenção

DADOS DA PROPONET{TE:

Nome: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENToS OE SEGURANçA ElREtl

CNPJ ne: 24.402.903/0001-67 lnsc. Estadual: 90717019-53 ln'c. Municipal; 37816400
Endereço AVENIDA TUlUTl, N'4540-SALA 3, JD. COLINA VERDE

CEP: 87043720 Cldade: MARINGÁ UF: PR

Fone: 44-3123-2253 E-mail: comercial@nacionalepi.com.br
DADOS BANCÁRDS: 01 - BANCO DO BRAS|L I 0299-2 I 1L5925-9
DADOS PARÂ ASSIIIATURA DO COiITRATO:

ternando Pizani, sócio administrador, RG ne 8335709-6 SESP-PR, CPf ne 049.095.539-83, Av. Tuiuti, ne 4 0, Jardim Colina Verde, Maringá/PR, telefone

PROPOSTA DE PREçOS

ITEM: DESCRICAO: QTD E: UND VILI'NITÁRIO: VLR TOTALT

Luva de rasta de couro cano longo
MARCA: ZANEL

MODELO: CA 16074

150 UNI Rs 14,87 Rs 2.230,s0

196 PAR Rs 467,00

233 100 UNI Rs 220,0O

TEIS

s 2.917,s0
REAIS E CI

Valor Íotalda Proporta é dê:
DOIS MII., NOVECENTOS E DEZ

VALIDADE DA PROPOSTA:

PRAZO OE ENTREGA: 5

LOCAL DE EÍ{TREGA: CONFORME NOTA DE EMPENHO

PRÁZO DE PAGAMET{TO:
PRÀ29 DEGARA NA:
PRA, )E VIGÊNCN: 12 MESES

O preço proposto acima contemplâ todas as despesas necessárias ao pleno foÍnêcimentq tais como os encâÍgos (obrigaçôes sociait impostos, taxas

MARINGÁ/PR, 26 de janeiro de 2022

D

ENÍA CENTAVOS

NÂCIONAT SAfETY EQUIPAMETTOS DE SEGURANçA ÊIRIU
CNPJ: 24.402.903/0001-67
FERNANDO PIZANI

sócro ADMTNtSTRADoR

RG Ns 8335709-6 SESP/PR

CPF ne 04909553983

F E R N A N DO âi;11i"":" "'"
PIZAN l:04e f',Il$H|o,,,,,u,

Dadost2022.o1.27
l0:18:55 -03'00'

Nacaonal Safêty Equipamêntos de Segurenç. - EtRELI
CNPJ: 24-4O2.9O3/OOO1-67 - t.E 9O717O19-53
Avenidâ Tulutl, no 116210, Jd. Cetlna Verde - Maringá - PR
TÊL: zt4 3'l 23-226,4 - comêrclal@naclonalêpl.com,bÍ

.,-,À
!,lv\\ÁJ

Perneira confeccionada em material sintético três talâs de
proteção frontal e duas talas laterais e com proteção de de fios de
aço no metatarso. Fechamento em velcÍo.
MARCA: JOG

MODEI-O: CA 44234

Rs 46,7010

Respirador descârtável, (máscara EPI)

MARCA: SUPERSAFETY

MODELo: cA aazsçeffiÀi!"5q65qqs9

Rs 2,20

42P"L4

09s53983
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MINISTÉRP DO TRÂBALHO E EMPREGO . MTE

SECRETARIA DE INSPEçÃO DO TRABALHO . SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANçA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIF|CADO DE APROVAçÃO - CA No 16.074
vÁLroo

Vâlidadê: 1810512026

PÍoduto: Nacional

No. do Processo: 19964.104848/2021 -80

Equlpamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMlcos E MEcÀNlcOS
DescÍigão: Luva de segurança confeccionada em raspa, reÍorço interno êm râspa na palma e facê palmar dos dêdos, reforço
eíemo em raspa êntre o polegar e o indicador, punhos 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm.

APTOVAdO PATA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES
E PÊRFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO,

\áIAOIANTE E METAIS FUNDIDOS)-

RêstrlçõesrLimttaçôes: EPr NÁo APROVADO CONTRA ARCO ELÉTR|CO, FOGO REPENTINO E COMBATE A rNCÊNDtO.

Observação: l) O EPI obteve rêsultado de níveis dê desempenho 3244X para BS EN 388, com valores variando dê 1 (um) a 4
(quatro) para abrasão, rasgâmento e pêrfuraçáo e 1 (um) a 5 (cinco) parâ corte, sendo I (um)o pior resultado, em que: 3 -
resistência à abÍasáo; 2 - resistência ao coÍte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamenlo; 4 - resistência à peíuração por
punÉo; X - resistência ao corte TOM (ensâio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valorês variando de A a F, sêndo
F o melhor resultado); ll) O EPI obteve resultado de niveis de desempenho 434344 pa.a a EN 407:2004, em que: 4 -
propagação de pequenas chamas;3 - calor de contato; 4 - calor convectivo; 3 - calor Íadiânte; 4 - respingos dê metais íundidos;
4 - grândes massas de metal fundido (Íêrro a 14000 C). lll) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 'l (um) o pior
resultado. lV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicâção correspondente. V) EPI não aprovâdo para uso em
operações de soldâgem ê processos similares. Vl) Pâra a selêção e coneta utilizaçáo do êquipamento, veriÍicar o disposto no
Comunicado XL, disponível no link 'https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-
epi?view=dêfâult'. Vll) Demais êspecmcaçõês técnicas do EPI deveíão ser oblidas junto ao fabricante.

MaÍca9ão do CA: Na etiqueta inlema.

Refêrênclas: Luvâ Raspa
Tamanhos:9/10. CorêE: Cinzâ.
NoÍmas técnica3: EN 407:2004, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018
Laudoa:
,lo. Laudo: EPI 11520121
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

EmpÍeôa: ZANEL INDUSTRIAL EIRELI

CNPJ:04.772.979/000í_77 CNAE: 3292 - Fabricação de equipâmentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e'' prof,ssional

EndeÍêço: HERACLITO LACERDA 663

Baliro: JD NOVA BOCAINA CEP: 17240000

Cldadê: BOCAINA UF: SP
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Modelos de Luva de Raspa Soldador Linha Clute:

. C-O7CRR:

Luva de cano curto, palma, dedos, punho de 07 cm e reforço interno em raspa.

. C.lOCRR:
Luvâ de cano cuÍto, palma, dedos, punho de '10 cm e reforço inlemo em raspa.

. C-.ISCRR:
Luva dê cano médio, palma, dedos, punho de'15 cm e reforço interno em raspa.

. C-2OCRR:

Luva de câno longo, palma, dedos, punho de 20 cm e reforço intêÍno êm raspa

. C-25CRR:

Luva de cano longo, palma, dêdos, punho de 25 cm e reforÇo interno em raspa.

. C.3OCRR:

Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 30 cm e refoÍço interno em raspa

. C.4OCRR:

Luva de câno longo, pâlma, dedos, punho de 40 cm e reÍorço intemo em raspa

2501

Luva de Raspa Soldador Linha Clute

Dêscrição técnica:
Luva de Raspa Soldador Linha Clute, conÍeccionada em couÍo bovino cuÍtido ao cromo, com reforço entre o
polegar e o indicadoÍ, com ou sem reÍoíÇo palmar interno, costurada com linha de nylon, com espêssura em

\_ média 1 ,50 mm e gramatura 0,08'15 gramas/cm'? ou 0,815 kg/m2.

. C6OCRR:
Luva de cano longo, palma, dedos, punho de 60 cm e reforço intemo em raspa.



7,502
ldêntificação dos produtos Zanêl:

A Luva de Raspa Soldador Linha Clule Zanel é maÍcada no dorso, de Íorma indelevel, onde constâm o nome da

Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

lndicada para uso nas áreas de:

Atividade quê envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de soldâ

lndústrias MetalúÍgicas
lndústrias Siderúrgicas

lnformações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinâr os

níveis ou classês de proteção do EPl, quando for o caso:

EN-388
4144

Resistêocia à perfuração (Nivel 0 ao nível4)

Resistência ao rasgamento (Nível 0 ao nível 4)

Resistência ao coÍte (Nível0 ao nível 5)

Resistência à abrasão (Nível0 ao nivel4)

Luva de raspa Soldador

EN-407 X2424X

Grand6 qusntidade de metel fundido (Nivel 0 ao nÍv€l 4)

lmpaclo de resringos dê m€tal tundido (Nivel 0 ao nivel 4)

Calor Édbnle (Nivel0 ao nivel4)

Calor conveclivo (Nivel 0 ao nivel4)

CaloÍ de conlalo (Nívêl 0 ão nivêl 4)

Propagaçáo de pêquênas chãmâs (Nível O ao nível 4)

Restriçõês e limitaçõês do êquipamento:
Não recomendado quando utilizado Íora das especificaçÕes das classes de proteção.

lnformações importantês:
Em calor excessivo poderá soÍrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão conoer a raspa.

Ouando com excesso dê graxas,outros lubriricântes ou até umidade êxcessiva poderá perder a aderência.

lnstruções sobre o armazenamento, transpoÉe, higienização e manutenção:
Guardar a Luva de Raspa Soldador Linha Clute ao abrigo da luz ultravioleta;
Armazenar em locâl seco, livre de qualquêr umidade ou calor excessivo;
Transportar separadamente de outros pÍodutos;

Não lavar;

Somenle utilize luvas secas;
Não secar em calor excessivo.

Luva de raspâ SoldadoÍ



lnstruções de uso:
Consultê sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma lareÍa.

O EPI deve ser utilizado para os Íiscos indicados no pictograma.

Verificar o EPI a Íim de identiÍicâÍ, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.

Caso necessário. higienize a paÍte do corpo antes de vestir o EPl.

Não utilizar anéis, pulseiras ou adornos, mantenha suas unhas aparadas.

Utilizar EPI somente dentro de suas caracterÍsticas originais.

Antes de vestir o EPl, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPl.

Não utilizar EPI úmido.

lnsuuçôes de manutenção e conservação do EPI:

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e
gaíantirá maior conforto para usuário.

Se possível tenha mais de um par de luvas à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a mânteÍ
a umidade do EPI em boas condiÉes.
Não recomendamos a lavagem do EPI com produlos químicos.

Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência dê raio UV.
\láo secar sob influência dê qualquer fontê de calôr superioÍ a 40 graus Co.

\lão guardar EPI em local úmido.

Caso EPI esteia levemênte cartonado após secâgem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

Certificado de aprovação:
Luvas de Raspa Soldador Linha Clute: 16.074

lmportante: Esta Ficha Técnica contêm informações gerais sobre os produtos da Zanel EPts de Raspa e
Vaqueta e não fornece advedências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os
Trabalhadores recebam instruÇões e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPt ou EPC

2503

GaÍantia:
AZanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificaçâo de entrega.

Zanel EPls de Raspa e Vaqueta
Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 - Bocaina - Sp

rel. [14] 3666.2046 - Tel. [14] 3666.3563 - Cel. [14] 99tos25t4
www.zanel.com. br - contato@zanel.com. br



zã0{

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEçÃO DO TRÂBÂLHO . SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INOIVIDUAL

CERTIFTCADO DE APROVAçÁO - CA No 44.234
vÁLtDo

validade: 26/06/2025 No. do Procêsso: 14021.126388/2020-96

Produto: Nacional

Equlpamento: PERNEIRA
DêscÍiçáo: Perneira de segurançâ confeccionada em material sinlético, forrada com matêrial sintético, três tâlas de
polipropilêno fÍontais parâ proteção, debrum, fechamento através de velcro.

APÍOVAdO PATA: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

. lesrÍiçõêsrLimiraçóês: EPt NÃo APROVADO PARA USO EM OPERAÇÔES DE SOLDAGEM E PROCESSOS S|M|LARES

-Observaçáo: Demais especiíicâções lécnicas do EPI dêveÍão ser obtidas iunto ao fabricante.

MaÍcação do CA: Na etiquêta-

Rêferências: PERNEIRA 3 TALAS COM VELCRO
Tamanho3: Único. Cores: Bêge.
NoÍmas técnlcas: ISO 11611:2015 (E)

Laudoa:
N', Laudo: EPI 9529/19
Laboratódo: IBTEC . INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: MARSEG EOUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI

CNPJ: 29.311.964/0001-32 CNAE:1412 - ConÍecção dê peças do vêstuário, exceto roupas íntimas

Endêrêgo: TIMBIRAS ô25

Balrro: SARAIVA

Cidade: UBERLANDIA

CEP: 38408418

UF: MG
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JOG

Perneiras
Sintéticas

Perneira 3 Talas com Velcro

Perneira 3 Talas com Velcro

Aplicação

Especificação

Tamanho

Opcional

Proteger o usuário contra lesões provocadas por
materiais e ou objetos cortantes, escoriantes,
perfurantes, picadas de animais peçonhentos.

Perneira confeccionada em material sintético com
4mm de espessura, três talas de aço e ou pvc na
parte frontal (para sustentação da mesma) fixadas
por meio de solda eletrônica para sustentação da
mesma, com regulação e Íechamento em velcro 50
mm.

Unico

[\4etatarso
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Consultas
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESPIRADOR PFF2 SUPER SAFETY SEM VÁLVULA BRANCO

ESPIRADOR PFF2 SUPER SAFEW SEM VÁLVULA PRETO

êncimento do Registro

2506

Nome da Emprêsa SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

CNPJ 06.318.416/0001-39

Autorização 8.16.690-5

Produto RESPIRADOR PFF2 SUPER SAFEry

RESPIRADOR PFF2 SUPER SAFEry SEM VÁLVULA AZUL

[se m d ado s cad a strad os]

Nome Técnico PEÇA FACIAL FILTRANTE

Registro 81669050009

Processo 253510088042022',t 1

Fabricante Legal SUPER SAFETY PARAGUAY SA

Classificação de Risco I - BATXO RTSCO

VIGENTE

Situação [sem dados cadastndos]

Data de Publicação [sem dados cad a strado s]

lmprssso dia 27 dejaneiro de 2022 às 09h34 em 'http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/253510088c/,20221't"

Detalhês do Produto

Tipo de Arquivo Arquivos Expêdiênte, data e hora de inclusão

Modelo Produto Médico
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO . MTE

SECRETARIA DE INSPEçÂO DO TRABALHO . SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURÂNçA E SAÚDE NO TRABALHO . DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INOIVIDUAL

CERT|F|CADO DE APROVAçÃO - CA No 44.796
vÁLrDo

Validade: 21109n025 No. do PÍocesso: 14021.í 34010/2020-66

Produto: Nacional

EqUiPAMENIO: RESPIRADOR PURIFICAOOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2
Descriçáo: Respirador puriÍicador de ar tipo peça semifacial filtrantê para partículas, classe PFF2 "S', formato dobrável, Marca:
Supêr Safety.

ApÍovado para: PROÍEÇÁO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

- )bseÍvaçáo: Para a adequada utilização do equipamênto de proteÉo respiratória, devem ser observadas as recomendações

-da FUNDACENTRO contidas na publicâçáo intitulada 'Programa de ProteÉo Respiratória - recomendações, seleção e uso de
rêspiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcaçáo do CA: Parte interna do respirador

Rêêrência8: PFF2-S

CoÍes: Azul na parte êxtema e bÍanco na parte inlema.
Normas técnlcas: ABNT NBR 13698:20'11, Portana INMETRO no 1OA202O

Laudos:
No. Laudo: LEP/L-324.1 50/8/20
LAbOrAtóriO: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO OE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LÍDA.

CNPJ:06.318.416/0001-39 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

EndêÍêço: RIO TROMBETAS 529

BaiÍÍo: WEISSOPOLIS

Cidade: PINHAIS

CEP: 83322280

UF: PR
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Ficha réVlil?

s Respiradorr!,,f5,
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c.A 44796

corcFmtçÃo.

êonÍeccionado êm três camadas' sendo: C.A ,,241
* Camada extêrna de Íibra sintética de polipropileno

*CamadaÍiltrantedeÍibrasintéticacomtratamêntoelêtrostático

c.A 44594

c.A 44595

Super Safe§ Importalção e Exportação Ltda'

Rua Rio Solimões, 938 I fonhais I faraná | Brasil I CEP 83'322-15«r
Fone +55 41 3o97-45oo I 9-AAgr-6137

www.supersatêty'com' Dr

* Camada interna de Íibra sintética de contato facial'

* -'.ante de orelha/cabeça de elástico para a sustêntação da

pe-ça Íacial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal

* Matêriais Atóxicos e hipoalergênicos'

* Opção de máscara com ou sem válvula de exalação

DÉSEMPENHO: Este respirador enquadra-se na categoria D 1 b) peça semifacial Íihrantê {PFF2}

para proteçâo das vias respiratorias contra poeiras' névoas e íumos'

RespiradorconÍormenormaNBR13698.2011parapeçaSemiÍacialFiltrantê.

Penetraçáo máxima atÍavés do 
'illro 

69h Resistência máxima a inalaçào 240 Pa Resistência

máxima a exalacáo 300 Pa'

LAUDO APROVAÇÃo FALCÃO BAUER LEPL-324150/20 - classiÍicação de risco; l'

CertiÍicação INMETBO sob n'8877298 em conÍormidade com os Íequisitos estabebcidos pela

PORTARIA INMÊTRO N"142, OE 22 DÉ MARÇo 2021'



SURG - Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Rua Afonso Eotelho, 63 Baino Trianon

cllPJ r5.616.2r3 /0001'07

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovaçâo, que a empresa Nacional '
Safety Equipômemos de Segurança, inscrira no CNPJ sob n" 24.402.903/000l -67'

sediaàa na Rua Desernbargador Emâni Guariú Cart&xo, 303 - Alto da Xv, cidade de

Guarapuava. Estado do Paraná, na condição de distribuidor, fomeceu satisfatoriamente à

SURG - Cia. De Serviços de Urbanização de Guarapuava, CNPJ n" 75.646.273/000147,
produtos constanrcs na relação abaixo, dentro dos prazos contratados, entre os aros de

2016, 2017 e 2018.

Luva cm m!lh! clr§aizada com banho cm látcr natural

Luvr ldlcr nslurâl rmrr€lr multiuso
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2.050

2.700

950

dede

Botrs imperoredveir co PVC

Celçador dc rcgurançr 950

35Cintos pánqu.düt.r . tdlbtícr Y com rbs -

Luva de PVC 26 cr

Luv. dc tuporte têrtil e broho láter oitrilico

l,üvr poliértêr c polirmfulr com pelmr cm borrrchr vulcrnizrdr I.200

Crosliz!dor de trâÍ!ito l5

Lüvr Ír!p! 7 cm 900

Luvr ntp, 20 cm

Lüvrs látex nitrilico

LuY, vrquetr pctrolcirr

Cdça motos!.ÍÍilta t camrdts

Vcltimcnta cm jrrdirciri com bota acoplada

Mrngotc cm rrtpr 80

_19

-€._4
l'..§-{

ÂrEsrADO oE qUALI FlcAçÃo

DECLARACÃO DE FORNECIMENTO

I
I
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900
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ffiE Art hÍcrção Dlgítrt Códtgô:
O.t : 070812020 00:íO:SO

G]20070820080085"440/r.l g Caíórlo Azevêdo Bastos
5 

^e 
tarônt. Édncb púE -, rG

é2



2 510
SURG - Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Rua Afonso Botelho, 63 Baino Trianon

cllPJ r5.646.2r310001-O7

VO e PFF I' vdvulrdos

dc pmlcçlo cinze c incolor

r.000

25Ócubr oeçriquciro,

950PmtêtorB ,uricultrB cotrchr e tipo plug cm tilicotra

2 000Protêlor rolâr 120 ml

CÍrErc pmlttor dc rcgürr!ç-t (3 .E l) 350

l5Crprccte conr kia protetor Írcisl dc tcü, protctor aüricühr concha

3ó0Crprceac d. lGgurrnça cla$c A/B

t0Mírcan dc solde Ccleron

Avc[trl rrrpâ 35

Bhilo rr3pr l0

Equiprmcntor dc llDrlizrClo (coE6 flB& conca prdrf,o dr 75 c 50 cm) 4t0

Coturtlo motosscrrists i0

Crlçt moto!§errirt!

Crpr dê chuvi

nto cm nylon cmbrrichrdo com rcllctivo c logo. Mrrrr: PrDtrnciroConj u 200

cm riliconc com 150

200

Coljü[lo Êm nylon cmborrrchado scm rcílctivo. M.rce: PâítslGiro 95

R€gistra$os, ainda, que a emprqsa cumpriu fielmente com

suas obrigações quanto suas qualificações e qualidade do produto, nada constando que a

desabone tenica e comercialmente, até a presente dâta.

.-&,
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SURG - Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Rua Afonso Botelho, 63 Baino Trianon

cl{PJ 75.646.21310001-07

Guarapuava, 27 de agosto de 2018.

ArnaÍlldo CâÍrato

CPF: 68:1.525 '499$
Técnlco de SeguÍança do tabalho

cia. De Urbanlzaçâo dê Guarapuava (SlrR6l

142)3630-0s00

V.lid.
por

pjlfunlrPü.coíí.b? .

r atthdúa nocloa
la
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ÂMÂiILBO
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO OA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BÂSTOS
FUNOAOO EM ,IEEE

pRtÍrrEtRo REG|STRO CtVrL DE NASCT ENTO E ÓBTTOS E PRn ATTVO OE CASAMENTOS, INTERDTÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÂO
PESSOA

Av Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030{0, Joáo Pêssoa PB
Tel.: (83)32/t4-í04 / Fax: (83) 32,14-5484

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

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

?5tz

O Bel. Válber Azêvêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do PrimêiÍo Registo Civil de Nascimentos e Óbitos 6 Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutêla
com alribuiçáo de autênticâr ê reconheceí Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da PaÍaíba, em virlude dê Lêi, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial ê Registral no Estado da Paraiba, f(
instituído pela da Lei N" '10-132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Oigitâl dê Fiscalização Extrajudicial em todos os atos d

rs e registro, composto de um ódigo único (por exemplo: Selo Digitai: 4BC12345-XíX2) e dessa íormâ, cada autenticãçáo processada pela noss
!Érventia pode ser veriíicada e confirmada lantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereç
hnps/cor.egêdoria.tjpb.jus. br/selGdigital/.

A autenticação digital do documenlo faz prova de que, na data o hora em que ela Íoi realizada, a empresa NACIONAL SAFETY EOUIPAMENTOS O1

SEGURÂNCA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas câracterísticas que Íoram reproduzidas na ópia autenücada, sendo da empres
NACIONAL SAFEW EQUIPAMENTOS DE SEGURÂNCA EIRÉLl a Íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documênto apresenlado a est
Cadório.

Nesse sentido, declaro que a NACIONAL SAFEW EOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI assumiu, nos termos do aúigo 8", §'l', do Decreto r
10.278n020, que regulaÍnentou o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n' 13.87412019 e o artigo 2'-A da Lei Federal '12.64i,2012, a rêsponsabilidade pel
processo de digitalização dos doqJmentos Íísicos, garantindo perante este CaÍtório e terceiros, a sua auloria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7', da Lêi Fêderal n' 12.682nO12, o documento em anexo, identificado individualmente em câda Código d
Autenticaçáo Digilal' ou na reÍerida sêquência, poderá ser reproduzido em papêl ou em quãlquêr outro mêio ísico.

Esta DECLÂRAÇÃO Íoi emiüda em 0310512021 15:37:í7 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, dê acord
com o Art. 'to, 10o e sêus §§ 1o e 20 da MP 22OO2OO1, como também, o documento eletrônico autentic€do contêndo o CertiÍlcado Digital do titular d
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamentê a empresa NACIONAL SAFETY ÊOUIPAMENTOS DE SÊGURANCA EIRELI ou ao Ca(óÍi,
pelo endeÍsço de e-mail autênüca@azevêdobastos.not.br Para informaçóes mais detalhâdâs deste ato, acesse o sitê https://âutdigital.azevedobastos.not.t
e informe o Código de AutenticâÉo Digital

Esta OEclaração é valida por têmpo lndetêrmlnado E êEtá disponÍvgl para consulta em ôosso site.

'Códlgo ds Aut ntlcâção Dlgnrl: 6320070820080085/1404-1 a 632007082008008í404-3
'Lêglrl.çõer Vlg.ntsi: Lei Federal n'8.93í94, Lei Federal no 10.406/2002. Medida ProvisóÍia no 2200/2m1, Lei Federal nô 13.105/2015, Lei Estadual n

1112008, Lêi Estradual no 10.132./20'13, Provimento CGJ N'003/2014 e Provimento CNJ N' 100/2020.

O Íererido é verdadê, dou Íé.

CHAVE OIGITAL
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I.F. CA-DA.MURO EOUIPAMENTOS ETRELI

CNPJ: 13.421.690/0001-02
Rua Albino Zanchim N'479, Sala 02, Jardim Monte Líbano, CEP 87.112-221, Sarandi-PR

Telefone: (44) 3288-0693

ATESTADO DE QUALTFTCAçÃO
DECLARAçÃO DE FORNECTMENTO

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação, que a empresa NAGIONAL SAF
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI , inscrita no CNPJ sob no 24.402.903i0001-67, sediada na
Av Tuiuti no 4640 JD Colina Verde , cidade de Maringá, Estado do Paraná, na condição de distribuidor,
forneceusatisfatoriamenteà@,inscritanoCNPJsobno
13.421.690/0001-02, sediada na Avênida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, no 3273, Jardinópolis cidade
de Maringá, Estado do Paraná, produtos constantes na relação abaixo, no decorrer dos anos de 2014 a
2020:
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Registramos, ainda, que a empresa cumpriu Íielmente com suas obrigações quanto
suas qualiÍicações e qualidade do produto até Íindar-se o contrato, bem como prazos, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Alt ítlc.çao Obf.rrl Códlqo: 6320060521510851982:2.1 Cartório Azevêdo Bastos
^v. 

P6.rd.^b rprúêrô ?úo. . 1145

QUANTIDAOE
12.690Luvas de ras a unhos 7 cm í5 e 20 cm

Capacetes de segurança de segurança uso êletricista com jugular - Classe
B
Protetor Plu de silicone 12

1.987
Protetor Íacial 9.000
Re lente 650

460Luvas de PVC unhos 25 cm 35 cm 60 cm
cote com 10Avental Ca ote TNT -

1.300Cal dos de s ura em couro e microÍibra
Luvas de rocedimento látex e nitrílicas - caixa com 100 890
Rês irador dobrável semifacial PFF1, PFF2 caixas com 100
Macacão im ermeável - rote o TIPO 6 12.600
Colete refletivo 1.920
Toucas em TNT descartáveis - acote com 100

acote com 100 unidadesMáscaras hos italares com tri la camada

930
es-Pro ata o dos cote com 100 unidades 1.500

Botas de PVC im ermeável 390

,ffiE
Dât : 08/05/202í í 1127:58

EB*iÀE6 is'§ü,íÀàt{
E EtrÉhitrl'

c4fD o. dâdô. do .io ú: hÍrP..//.âlodioael.0pt jB.Ú o cm&li. o Do.{lMio êm: hnpôr/@v.dotD.ra.mt.!./rlo.t,ín ntô/6320060521510a519a22

330

Protetores solar com repelente

9.200

1650

1.600
350.000
1.200
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I.F. CADAMURO EOUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 13.421.690i000r-02
Rua Albino Zanchim N" 479, Sala 02, Jardim Monte Líbano, CEP 87.112-221, Sarandi-pR

Telefone: (44) 3288-0693

Maringá, 02 agosto de 2020.

Ar,,,l"
André Pires Ramalho
CPF O47.175.269-02

RG: 7.387.939-6
Diretor

CNPJ: í3.42'1.690/000í -02

I.F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIRELI

RUÂALBINO ZANCHIM, 479, SALA 02
JD. MoNTE LíBANo - cEp a7Í2-221

SARANDI . PR.I

Con,irâ 6 d.d.ô dô áio ârn: hrD6://$toõigird.qpb jq6.br ou Cmuttâ o O@n$to .m:

"lr
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTADÔ DA PARA|AA

CARÍÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM íEE8

pRtitEtRO REGTSTRO CtVtL DE ASCT ENTO E ÓgÍTOS E PRIVAÍ|VO DE CASAT ENTOS, INTERDIçÓES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av, Epitácio Pessoa, 1145 Baií.o dos Estados 58030{0, João Pêssoa PB
Tel.: (83) 32,14-5104 / Fax: (83) 3244-í84

httpr,/www.azevedobastos.not.br
E-mail: ca.torio@azevêdobastos.not.bÍ

DECI-ARAçÃO DE SÉRVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

7,5L5

O Bet. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcânti, Oficial do Primeiro RegislÍo Civil de Nascimênlos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóês e Tutela
com atribuição dê autenticar e rsconhecer ílÍmas da Comarca dê Joáo Pessoa Capital do Estrado da Paraíba, êm virtude dê Lei, etc...

DECLARO ainda quê, para garantir transparência e segurança juíídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, Í(
i"stiluído pela da Lei N' 10.í32, de 06 de novembro de 2013, a aplicaÉo obíigatóÍia de um Selo Digital de Fiscalizaçáo Extra.iudicial em todos os atos d

- .as e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digilal: 48C12345-X1X2) e dessa Íorma, cada autenticaÉo pÍocessada pela noss
yeNenlia pode seÍ verificada e conÍirmada tantas vezes quanto Íor necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. endereç
https://corregedoria.tjpb jus.bÍ/selodigitaU.

A autenticação digitâl do documento íaz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS D
SEGURANCA EIRELI tinha posse de um doc mento com as mesmas câracteÍísticâs que íoram reproduzidas na ópia âutenticada, sendo da empres
NACIONAL SAFEry EOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI a .êsponsabilidadê, única e êxclusiva, pela idoneidade do documênto apresentado a est
Carlório.

Nesse sentido, declaro que a NACIONAL SAFEry EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRÉL| assumiu, nos termos do artigo 8', §'l', do Decreto r
10.27812020, que regulamentou o artigo 3", inciso X, da Lei Federal n" 13.87412019 e o artigo 2'-A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pel
processo de digitalzação dos documentos ílsicos, ga.antindo perantê esle Cartório ê terceiros, a sua autoria e intêgridade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-4. §7', da Lei Federal n' 12.68212012, o doqJmento em anêxo, identificado individualmente em câda Código d
Autenticação Digitalt ou na refeÍida sequência, poderá ser rêproduzido em papel ou em qualquer outro mêio fisico.

Esta DECLARAÇÃO Íoi êmiüds êm 06,105/202í í2:0í:21 (hora local) através do sistema dE autenticaÉo digital do Cartório Azêvêdo Bastos, de acord
com o AÍt 1o, 10o e sêus §§ 1! ê 2 da MP 22OOr2OO1, como tamtÉm, o documento eletrônico autenticádo contendo o Cêrtificado Digital do titular d
Cartóíio Azevêdo Bastos, poderá sêÍ solicilado diÍetamente a empresa NACIONAL SAFETY EOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI ou ao Ca.tóri,
pelo endêreço de e-mâil autsntica@azevedobastos.not.br Para infoÍmaçóês mais dêtalhadas destê ato, ac€sse o site https://autdigital.azevedobastos.not-t
e informê o Código dê AutEnticaçâo Digital

Esta Declaração é valida por têmpo indstorminado e eslá disponível para consulta em nosso sitê.

'Código dr Auienücagão Olgnal: ô3200605215í08519822-1 a 63200605215108519822-2

'f .gl§laçóêr Vlgent s: Lei Federal n'8.935,/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisó.ia no 22OO|20o'1, Lêi Federal nó 13.'10í2015, Lei Estadual n

\_ 2112008, Lei Estadual no '10.132/20'1 3. Provimento CGJ N'003/2014 e Provimento CNJ N' 100/2020.

O reÍeíido á verdadê, dou fé.

CHAVE OIGITAL
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Página ll
NACIONAL SAFETY EQUIPÀMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ: 24.402.903/0001-67 NIRE: 4160090597r

TERCETRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

FERNANÍDO PIZANI, brasileiro, maior, casado sob regime de comunhão parcial de

bens, natural do Município de Maringá, Estado do Paraná, nascido em 2510511984,

empresár-io, residente e domiciliado à Rua Padre Chagas, 1455, Casa Fundos, Bairro
Alto da XV, Municipio de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.015-340, portador do

RG n." 8335709-6, expedida pela SSP-PR, CNH 02537077184 expedida pelo
DETRAN-PR em 2110812012 e CPF n.o 049.095.539-83, único sócio componente da

empresa individual de responsabilidade limitada de natureza simples que gira sob a

razão social de NACIONAL SAf'ETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA - ME, tendo sua sede e domicilio na Rua Desembargador Emani Guarita

Cartaxo, n.' 303, Bairro Alto da XV, Sala 02, Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, CEP 85.065-140, inscrita no CNPJ sob n." 24,402.90310001-67, registrada na

Junta Comercial do Paraná com NIRE 41208351357, resolve realizar a alteração

contratual conforme clausulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ: Fica alterado o endereço da empresa para Avenida Tuiuti,
4640, Sala 01, Jardim Colina Verde, Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP
8'1.043-720.

CLÁUSULA SEGLJNDA: Fica eleito o Fórum da Cidade de Maringá - PR pam serem

resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de

empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou veúa a ser.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que

não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora
ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e suas

alterações, tomando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições
contidas no contrato primitivo e nas alterações, adequado às disposições da referida Lei
n' 10.40612002 aplicáveis a este tipo societár'io, passa a ter a seguinte redação:

6
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NACIONAL SÀFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ: 24.402.903/000I-67 NIRE: 41600905971

TERCEIRÀ ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGI'RANÇA EIRELI
CNPJ: 24.402.903/0001-67 NIRE: 41600905971

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

FERNANDO PIZANI, brasileiro, maior, casado sob regime de comuúão parcial de

bens, natural do Município de Maringrí5 Estado do Paraná, nascido em 25105/1984,
empresário, residente e domiciliado à Rua Padre Chagas, 1455, Casa Fundos, Bairro
Alto da XV, Municipio de Guarapuava, Estado do Paraná, CEP 85.015-340, portador do
RG n.' 8335709-6, expedida pela SSP-PR, CNH 02537077184 expedida pelo
DETRAN-PR em 2110812012 e CPF n.' 049.095.539-83, único sócio componente da

empresa individual de responsabilidade limitada de natureza simples que gira sob a

razão social de NACIONAL SAFETY EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA - ME, tendo sua sede e domicilio na Avenida Tuiuti,4640, Sala 01, Jardim
Colina Verde, Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 8'l .043-'720, inscrita no
CNPJ sob n." 24.402.90310001-67, registrada na Junta Comercial do Paraná com NIRE
41600905971 , resolve efetuar a consolidação mediante as seguintes cláusulas:

Primeira - A empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI girará sob o

nome empresarial de NACIONAI SAFETY EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA EIRELI. (art. 997, ll, CC 12002).

Segunda - A empresa tem a sua sede e foro na Avenida Tuiuti,4640, Sala 01, Jardim
Colina Verde, Municipio de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.043-720. (art. 997, II,
cct2002).

Terceira - O objeto social da empÍesa é o ramo de Cursos, capacitações e treinamentos
profissionais; Treinamento em educação profissional de nível técnico; Comercio
atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comercio varejista de artigos recreativos e esportivos; Comercio Varejista de
equipamentos de segurança no trabalho e proteção individual; Confecção, sob medida
de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Comércio varejista de calçados; Comércio
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirurgico, hospitalar e de
laboratórios, luvas de procedimentos, luvas de limpeza e uso químico, aventais, toucas e
respiradores; Comércio atacadista de equipamentos extintores de incêndio e combate;
Comércio varejista de instrumentos de medidas e precisão, equipamentos de medição de
poluição ambiental, sonora, calibragem, aferição, medidores de gases; Comércio
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NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ: 24.402.903/0001-67 NIRX: 41600905971

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, protetores solares e
protetores labiais e Comércio varejista de produtos em departamentos, cordas.

Quarta - O capital social da empresa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido
em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente integralizadas em moeda corrente do País, neste ato, abaixo subscritas:
(rrt.997, lll, CCl2002) (art.1.055, CCl2002).

UADRO SOCIETÁRIO

Quinta A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital social
integralizado.

Sexta A empresa iniciou suas atividades após seu registro na Junta Comercial do
Paraná, em l7/03/2016, e seu prazo é indeterminado. (art.991,I1, CCl2002).

Séüma - As quotas da empresa individual são indivisiveis perante a empresa e a

terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não
poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as

mesmas, sem o expresso consentimento do empresário, o qual, em condições de
igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção das quotas que é
possuidor.

Nona - O exercício social coincidirá com o ano social e ao término de cada exercício
social, em 3l de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

OUOTAS R$/OUOTA RS CAPITAL % CAPITALsÓCIoS
200.000 1,00 200.000,00 r00,00 %FERNANDO PIZANI

TOTAL 200.000 1,00 200.000,00 100,00 %

Oitava - A administração da empresa individual será exercida pelo titular, Senhor
FERNANDO PIZANI, acima qualificado, que terá a representâção ativa e passiva da
empresa, em juizo ou fora deie, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a
faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação,
emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom
desempeúo das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e

indistintamente.
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Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular deliberará

sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1,072,
par. 2'e art. 1.078, CCl2002\.

Décima Primeira - A empresa individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

Décima Terceira - No caso de falecimento do titulaÍ ou incapacidade superveniente
comprovada, a empÍesa continuaú com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de
concluído o inventiírio, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do
herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um
representante legal na ocupará a condição de titular.
Parágrafo Único: No caso de desinteresse poÍ parte do herdeiro ou representante legal
em continuaÍ as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a

que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do
levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses

subsequentes.

Décima Quarta - O titular declara, sob âs penas da lei, de que não está impedido de
exercer a administração da empresa individual, 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 subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da conconência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, par.1", CCl2002).

Décima Quinta - O titular, Seúor FERNANDO PIZANI, declara sob as penas da lei
que não possui nem é titular de neúuma outra empÍesa nos moldes de empresa
individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional.

Décima Sexta - No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular
será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa dwante o período de
liquidação, prestando contas de seus atos.

l'úgirru l4
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇÀ EIRELI

CNPJ: 24.402.903/000r-67 NIRE: 4160090597r

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRÂTUAL E CONSOLIDAÇÃO

Décima Segunda - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Página 5 de

Prsrrçr Is2520
NACIONAL SAT'ETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI h/ t

CNPJ: 24.402.903/000r-67 NIRE: 41600905971

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

Décima sétima - DECLARAÇÂO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Declara
sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQIIENO
PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar no. 123, de 14112120O6.

Décima Oitava - Fica eleito o Fórum da Cidade de Maringá - PR para serem resolvidas
as dúvidas que se originarem do presente instÍumento de constituição de empresa
individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou veúa a ser.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em
uma via, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpriJo em todos os seus termos.

Guarapuava, 04 de Dezembro de 2020.

FERNANDO PIZANI
CPF n." 049.095.539-83
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ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI cons

assinado digitalmente por:

Nome

FERNANDO PIZANI

CERTIFICO o REGIS!&O E!. O8/l2l2O2O 10:19 SOB N. 202O13O19O3.
ERoÍocota: 20?307903 DE 01 /1,2 /2O2O.
cóDr@ DE vEirErcÀçio: 1200608022?. orp,, D SEDE i 2ato29o3ooo16?.
xrRÉ: t16009059?1. COll BFATIOS DO RIGTSTRO A4. O41L212020.
NÀCIOttll ltÀÍEtY EQgrpÀxExros DE sEqrRÀtaçà EIEET.I

CPF

04909553983

tElllDRO Íln@s iÀtsEt BtscltÀ
gtcrrútto-cÉDÀr

'w. qrê.rfâêil.pa. g@.bt

TDENTTFTCAÇÃO DO(S) ASSTNANTE(S)
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

zSlz

DÀTA OE ABERTURA

17t03t2016
DE COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO

CADASTRAL

NACIONAL SAFÊTY EQUIPAMENTOS DE SEGURÂNCA EIRELI
NOME EMPRESARIAL

EMTÉ FEDÊRÂTIVO (EFR)

ATIVA
S]

ÍiÍULo oo ÊSÍÀBETÉCIMENTo (NoME oE FANTÂSIA)

NACIONAL SAFETY EQUIPAÍÚENTOS DE SEGURANCA

cÔotco E oEScRrçÀo DA ÀlvlDADE EcoNôMrca pRrNclpA!

85.99.6.04 . TÍêlnamênto em deaenvolvimênto profisalonal ê gêrenclal (Olspsntada *)

cÔDrGo E DEscRrÇÁo D s ATTVTDADES EcotÔMtcAs sEcuNoÁRAs
í4.í34{2 - ConiÊcção, Bob medlda, de roupas pÍpfiEelonals (Dlepensada'}
46.42-7.02 - Comárclo atacadista de roupas ê acessórlo6 pala uso p.ofisaional ê de segurança do trabalho (Oispensada
')
47.63{{2 - Comérclo varêllsta dê artigos 6portivos (Dlspenrad.')
46.694.99 - Comérclo atacadida dê outras máqulnas e êqulpamêntoa não erpeciflcados anteriormente; partsa ê peçaa
85.4í4{0 - Educação profiaaional dê nivel técnico
,17,82-2{i - Comárcio varêji5ta do calçadoE (oispensada ')
,í6.,15-í.{rí - Comárclo atâcadlata dê instrumêntos ê matêriâi8 para uao médlco, ciúrglco, hospitalar e dê laboratórlo8
47.72.5.00 - Comárclo varêliata dê cosméticos, produtos d6 porrumarla . do higionê pêssoal
il1.í2.1.00 - Comárclo varoii3ta dê mêrcadorias om gsral, com predominância do produtos alimêntícios - minimsrcados,
mgrcoarlâa ô aÍmaaóna

cóDrco E oEscRrÇÁo o NÀTUREZa JURlorcA
230-5 . Emprê8â lndlvidual dê RêBponsabilidade Llmitada (ds Naturêza Emprssári

LOGRÁDOURO

AV TUIUTI
NÚMERO

4640
COMPLEMENTO

SALA Oí

CEP

87.0i13-720
BAIRRo,'DISTRIÍO

JARDIÍIT COLINÂ VERDE MARINGA PR

ENOEREçO ELE rco
coMERCIAL@NACTONALSAFETY.COM.BR

ÍELEFONE
(44\ 3123-2261

DAT O SITUAçÃO C OrISTFÁL

171O3t72016

srÍuaÇÀo cÁD^sÍR L

PORTE

EPP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

24.i102.903/0001{7
MATRIZ



04101 12022 09:12

ESPECIAL

2513
ESPECIAL

('l A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreehdedor que atendê êos rcquisitos corslanlês rla Rêsorução CGS/M r'51, de 11 de
junho da 2019, ou da legislação ptópia encaminhada ao CGSIM pelos enles federalivos, não tendo a Receita Federal qualquer
rcsponsabilidade quanto às atividades disponsadas.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0410'112022 às 09:11:05 (data e hora dê Brasília). Pâgina:'ll1
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MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIOA

Nomê: NACIONAL SAFETY EOUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
CNPJ: 24.402.903/000í -67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado quê
não constam pendências em seu nome, relativas a creditos 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 malriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administÍação dirêta a ele vinculados. Refere-se à siluaÉo do
su,ieito 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 no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desla certidão está condicionada à verificação dê sua autenticidadê na lntêrnet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http:/ 

^,ww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitqlg{Qtuitamente com base na Porlaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75'1, de 211012014.
Emitida àgT/35:27\o dia 2212t2021 <hoÂ e datâ de Brasília>.
vàtida at6 20to6t2022\
Código !e controle daJcertidão: 8983.808C.7548.2D72
Qualque\rasura ou/menda invâlidará este documento.\___-.--

ATIVA DA UNIÃO



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná 2525

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Ne 025722627-08

Cerlidáo Íornecida para o CNPJ/MF: 24.402.903/0001-67
Nome: NAGIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

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

Obs.: Esta Certidáo engloba todos os estabelecimenlos da empresa e reÍere-se a débitos de
naturêza tributária e não Íibutária, bem como ao descumprimento de obrigaçôes tÍibutárias acessórias.

Válida rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidáo deverá ser conÍirmada via lnternet
www.f azenda.pr. gov.br

EríttuvE hí'ítá P, b(t7/12@t @:§§t

§\.

16t04t2022-
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25JÍi
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CertiÍicamos, conÍorme requerido por NACIONAL SAFETY EOUIPAMENTOS DE

SEGURANçA ElRELI, CPF/CNPJ ne 24.402.903t0001-67, para fins DE LICITAÇÃO, que

NÃO CONSTAM DEBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições, receitas não

tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e lmobiliários) até a

presente data em nome de NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

ElRELl, CPF/CNPJ ne 24.402.90310001-67, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente

apurados, mesmo reÍerentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em:

Válida até:

Certidão em

07t12t2021

t03t2022

iridaco se nas normas:

Código de Autenticaçáo: 880C71 5ADSD4B887D599D76DEC36FBAB

Para veÍificar â autenticidade, consulle o sile: httpl/venus.maringa.pr.gov.br:11q)/portal-contribuinte

Certidão Negativa de Débitos Ne 21919712021

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal no 1500/2017



O4lO1l22, oa:09 Consulla Rêgularidade do Empregador
25 J?

lmprimir

Cá.I-X,r
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL

Inscrição: 24.402.90310o01-67

RAZãO SOCiAI:NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANçA EIRELI

Endereço: AV TUIUTI 4640 SALA 01 / JARDIM COLINA VERDE / MARINGA / PR /
47043-720

quarsq uer débitos referentes a contribui ções e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações o

29/Ot/2022

Certificação Número: 2Lt23L 82243s01690

Informação obtida em 04/07/2022 08:09:12

Voltar

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

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

Validadet3l/12/2021

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


