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Â CIDÂDE NEGIONAL

DESPACHO
Ref .: Pregão Elebônlco n' 03&201 5
Diante do parecer lurldico que orienta que seja Ígpetido o processo

Licitatório na modslidade Pregão Êlebônics n" 3&2015, Processo
Administíativo n" 054/2015; uma vez quo o ot otivo d€ste Municlpio fol
promovêr tratamênto diferenciando e súnplillcado em favot das
micÍo€mprêsas e empresas de poqueno poÍtê, atendendo aos artigos
47 e 48 da Lei Cornplementrâr no 1?3/2006, a a empresa venctdora.
VOx COMERCIO DE AUTOMOVEIS LÍDA, CNPJ n" 08.540.79S000í -
32, não se sm enquadra como micro€mpÍesa ouômpresasde pêquêno
porte, decido pelo cancelarnento do referido PÍogão Eletrônico, e
absrtura de novo procedirnento licitatôrio.

Comunique-se I empresãs bem c-omo publique-se I prasenl€
dacisão para se garantir a trampanÊncia e publiddade necossária a
lodos os atos daAdministÍaÉo.

Nova Santa Bárbara,27 d6agostodo 2.015.
Claudemlr Vatórlo - Prefoito illunlclpal

Avtso DE ucrTAçÃo' PREGÃO PRESENC|AT.ITr}aIU:10ÍIf . SRP
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gôneros

alim€ntÍc.ios.
lipo: Menor preço, poÍ it€m.
Recebimentodos Envelopes:Atéás 12:00 horasdodia 11/09/2015.
lniciodo Pregáo: Óia ttlOg/20t5, âs í3:00 horas.
Preço máximo: R$ 385.767,28 (trozentoc e oitenta ê cinco mil,

sêtecsntos o sessenta e sôtê rôais avinte e oito centravos).
lnÍorma@s Complementares: poderâo ser obtidas em horário de

expedionlo na Prsíellura Munidpal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
WalÍredo Bittoncourt de Moraes no 222, pelo Íone 4}'3266-8100, poí
Email: licitacao@nsb.pr.oov.br ou p€lo site wwwnsb.or.oov.br

Nova Santa Bárbara, 26/08/201 5.
Fablo Henrlque Gomer - Preggelro - PoÍterlã n' 01512015

Avrso DE LtclTAçÀo PREGÂO PRESEHCTAL rf 4512015. SRP
Objeto: Registro de poços para eventual aquisição d6 câscos de

botijâo e gás de cozinha.
Tipo: Menor preço, poritem.
Recebimentodos Erwelopes:Atêàs09h30min. dodia 11/092015.
lniciodo Pregâo: Dla 11/09/2015, às 10h00min.
Preço máximo: R$ 16.089i02 (dezessels mil, oit€nta o novo roâis ê

doiscentavos).
lnformações Complêmontâros: podôÍão ser obüdas em horádo de

expediente n€ PÍeÍêitura Munidpal de Nova Santa gârbâra, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, $o fone: 4&32ô&8100, por
Email: licitacao@nsb.pr.gov.br ou pelo site www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bârbsra. 26/081201 5.
Fabio Henrlque Glorner - Pregoclío. Porterla n'01í2015

Avrso DE ucrTAçÃo PREGÃO ELETRÔNrcO n.o 46/2015 . SRP
Obioto: Reglstno de preços para evontualaqui§Éo de um caminhão,

acoplado com coletor e cqmpactâdoÍ de lixo. fipo Merrcr preço, por
item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dla
28/08/201 5 às 08h59min do dia 1{1091201 5.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h00min às 09h59min do dia
14t09t2015.

rNícro DASEssÁo DE DrsÊurADE pREÇos: às'r0h00min do dia
14/0912015, por meio de Slstema de Pregão Eletrônico (licitaÉos) dâ
Bolsa de LicitaçÕês e Leilóes do Brasil, U^Ul-UU,_SrS,-qf 'Acesso
ldentificado no link - licitâções".
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2d0a2u5 Mural de Licitações Municipais
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Voltar

Detalhes processo licitatório

CPFi 4271512958 (Looout)

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Éditar Exduir

Enüdade Executora

Anox

No licitação/dispensa/ine* gibilidade*

Modalidade*

N úmero edital/processo*

Descri$o Resumida do Objetot

2015

44

Pregão

063/2015

Regisro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios

Forma de Avalição

Dotação Orçamentária* 06001 12306023002023339032000

Preço máximo/Referência de preço - 385,767,2g

R$*

Data de Lançamento do Edital

Data da Aberfura das Propostas

NOVA Dab da Abertura das

Propostas

Dab Cancelamento

26108120ts

ru09l20rs Data Registro

Data Registro

2610812015

reÇo

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/M unicipal/Alr4 UDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

i
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Invicta Alimentos Ltda - ME
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, fds, - Pq. Ind.

CNPJ: 10.77 1.7701000 1 -91
Inscrição Estadual : 904.7 7254-26

Maringá -Paranâ/ CEP: 87065-210
Fone: (44) 3266-1022 I Fax: (44) 3266-6lll

E-mai I : Alacado hcita@hotmai 1. com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABTLITAçÃO

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Presencial no 4412015.

Prezados Senhores:

lnvicta Alimentos Ltda - ME, inscrito no CNPJ no10.771.77010001-91, por intermédio de
seu representante legal o Sr. Newton Gonçalves da Silva, portador da RG no 9.329.231-6
e do CPF no 057.412.159-55, declara que "AÍende Plenamente" aos requisitos de
Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17

de julho de 2002.

Maringá-Pr., 10 de Setembro de 2015

-(.(.^o* l^ 0 o
I nvicta Al imentos ttUa.YUg
Larissa Scandelai
RG: 7.875.666-7/5SP-PR
CPF: 039.034.899-64
Procuradora

\0.771.770/ooo1'9Tl

lnvic'ta Alimentos Ltda - ME

.ffi 
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Invicta Alimentos Ltda - ME
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, fds, - Pq. Ind.

CNPJ: 10.77 1.77 01000 1 -9 1

Inscrição Estadual : 904.7 725 4-26
Maringá - Paraná / CEP: 87065-210

Fone: (44) 3266-1022 lFax (44) 3266-6111
E-mail: otmail.com

DECLARAÇÃO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr

Ref. Pregão Presencial no 4412015.

Prezados Senhores

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, que a Empresa Invicta Alimentos Ltda - ME, CNPJ no 10.771.77010001-91,
esta enquadrada na categoria (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está
incluída nas hipoteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Maringá-Pr., 10 de Setembro de 2015

-{!.ao- J^-t^^
lnvicta Alimentos Ltda. - ME
Larissa Scandelai
RG: 7.875.666-7/SSP-PR
CPF: 039.034.899-64
Procuradora

\o,ll L 77olooo1 -gTl

lnvic'ta Alimentos Ltda - ME

R. Ploít Pacáoal LottíêncÊü, 250' Fundog

Parque lndtrtr'lol ll' CEP 87.06S2í0

L MARINGA . PR J
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
srsrEMA TNTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGTSTRO MERCANTTL - STARCO

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

07t04t2009

217

CERTTDÃO SIMPLIFICADA páqina: OOt / OOl
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresaiiài
INVICTA ALIMENTOS LTDA. ME

Naturêza Jurídica: LIMITADA

CNPJ Data de lníclo
de Atividade

07/03/200910.771.7701000't-91

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA PIONEIRO PAROUE INDUSTRlAL 87jgqq:?l o

Obieto Social
COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, EMBALAGENS, ARTIGOS DE

ARMARINHOS E DOM E DE MONTAGEM E ACONDICIONAMENTO DE CESTAS BASICAS.

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ne 123/2006)

Prazo de Duração

lndeterminado
Microempresa

Sócios/Participaçáo
Nomê/CPF ou CNPJ

AI,IA MARIA MAGALHAES

527.227.679-53

NEWTON GONçALVES DA STLVA

057.41 2.1 59-55

Partlclpacão no capltal (RS) Esoécle de Sóclo êÍ!!qiÀ!§ll3 l9I
í0,000,00 soclo

10.000,00 soclo Administrador

no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do
Mandato

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Últlmo Arquivamento

Oala; 31t07t2014 Número: 20144540797

Ato: ALTERAÇÃO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

coNSoLtDAçÃO DE CONTBATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Número de ldentiÍicação do Registro de
Empresas - NIHE (Sede)

41 20644740-3

20.000,00

Capital: R$ 20.000,00

(vr|.rTE MrL REA|S)

Capltal lntegralizado: R$
(VINTE MIL REAIS)

1 5/375903-8

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 153759038 na Consulta de Autenticidade

Consultâ disponlvel por 30 diâs

CURITIBA - PR, 21 de agosto de 2015

LIBERTAD BOGUS
SECBETARIA GERAL

W

{\
(!,Nrq, 

^!t6ú&C.drd«J Documento Assinado Digitalmente
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968. 1 70/0001-99

Você deve instalar o certiÍicâdo da JUCEPAR
www. juntâcomerclal.pr. gov. br/certiÍicado

2110812015

Pr$6ôn(bdâ 8epúUi<à
Càc (,vil

Medió Poviroa. u 2.2m-2.
de 24dc.9610d.lml.
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Simples Nacional http ://wwwS.receita.fazenda. gov.br/SI M PLESNACIONAL/apl icaco..
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SIMPLES

ú

NACtOltAt

eulta Optantes

Busca

Í J lÍrcro §§ voltôr

rta da consultat O3/09/20L5
Identificação do Gontribuinte

tPJ : tA.77 L.77O / OOOL-9L
me Empresarial : INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME

Situação Atual

:uação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 07 /04/2OOg

:uação no SIMEI: NÂO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

rções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

rções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existêm

Agendamentos (Simples Nacional )

endamentos no Simples Nacional: Não Exastem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: Não Existem

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

,?1i_a.: í:.r a,t,.ai:,::é..:i: I ;:|;:r!a'1! ,:r Ur::il {P
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REPUBLICA FEDERIITIVA
COiNARCA ÜE MÂ,RINGÁ §stado
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DO BRAS!L219
do Paianá

CARTÓRIO DE FLOHESTA

AV, GETÚLIO VARGAS, 245?. FLORESTÁ. PR

TELEFONE. (4d) 3236-1 a?8

or;e oo:: esre oúol:co insLri:rit::r,;Ç e na
constiruÍ sua bastante prdlcurãdorâ,
divorcj-ada, assistêtlle acn::nistrâti\ro,

I GUSTAVo DE FRElrASll.r§043-p l,ot[3 ;*rr",.o(-
I FERRAZ DE OL|VE|RAI ,_l

I rnaertÀo DES GNet:;rr."U;o5^-r....-l'-:Ty'i::,|:"Til*"rn
ALIM§NTó§ I,TDA - ME, como adiente se

§AIEAM todos
público ''nst::umento cie p::ocuraqáo, quê aos, clezessei"s dia:s do nes de ar--ril-
do aro de dois nil e c'-r.rnzê (16/0412015), nêstâ c'i,Cacle <je F1o::esita,
Comarca rie Yrar:.nçá, Íjs;eic uo ?ai:..nâ, c::r Cd:LoÍ':o, pe:ait-r-e lri:: Escrc.zc::;(:
do T*bel:õ.r: desiqnaio, que esta subsc:eve, compa::eceu, corr.Õ üutorgastê,
INVI"ffi,A AL{MqNfg§ LfD& * ME, pessoa juridice de direito prrvado, côr:r seGC
a rua Pionoiro Paschoal Lourenceti, 259 * Fr,rndos, Parquê, Industriar il, :ia
cidade de uarinçá, neste Estad.o, inscrita nb CNPJ 1I,1F sob :io
10. ?? \ .17 A /0001-9 i , com contrato social devidamente atquivado na iunta
ComercÍal- deste Estado, sob ro 4!2.064,i740-3, aos 37 .ü1.2C09, cori :;;a
Quinta AJ,teraçâo Cor:tr ar..r;:i t: ConsoliclaÇiio cie CÕntretc Soc:"a-, cievi-ci*:neiii<:
arqu-r-vnrie süb nc 20 t4â 5,' ül'!1 ";', âÕs ii,. ar ; ,'2)i:, / nâ ,ir:11,4 Co::e::ri,,ii Lt(-s -r.,
Estâtlo, er, Certiiàc §:-:rp:il:.i-'nci* :i'rr i5,,'-3;9-i5--ir çi:pêct:cl a pe-t.a ,l;it::n
Cornerciai ciest"e Esi.;rrji:, :ics ,16. Ct1.2Ci5, cu ja cerridáo f ica arquivaca :r:
pasta AJquivo de Contrat.o Social :-rc:* 1'1 , fls. i]3i1i6, Reste ato
represerí.âdâ por seu sócio adrninistracior, NEfÍlON GONÇALVES DA SILVÂ,
brasiiel"ro, soiLeiro, maicr , erÍrpresário, portador da C . I . RG n(l
9.32§.23i*6 SSPIPR, ir:scriio nÕ CpF nc 057.412.L59!55, resjdeite e
domici-iiadc a rL:â Jçacrui;ri irla.buco, 89 * aptô ii9 , zona 04 , nâ c-daie cie
Marinqá, nesie Estaco o pÕr .rllu * ,-it D: ssaüâ§1 . O pl:escÍt:e, coiltec :;:o oe
mim, pelos cocr-uner:iç:s de icie::tif icacào âpresenracios, cie cu ja :-dei:-*:-rj;.ci, (:

capac'ciacie ;i:rid-e{i .rlo.. Íci. l , r)ci:âni-(.r :T-:i.f De*e ouLor:ilaI:LC, r.c j c: i--*c
io,
(,

no:neiâ e
brasi'leira,
1 .875.666*i

qqp/')p r:c..ri-. *a ôT)E nrr n,39.C34.899164,;-esidenl-e e dornj.cjli:cia a À.i.ou{ / - I\, *-r,rLl l ;:{ l-v Lr - .f u

Pres:-ci*::te Gêr-úilo \ia:-cíes, 530 * epto 05, cercl:o, ne clclacie r:re Sani;a Fé,
neste Istacio, a oriai cor: e::e a;r;".rics pocie;es parâ j ur:to : o::cãos Pr.:r"l .i-cc:;
Federais, f staci -rats L: l.-r;.-.:r,::p3-:., í)cr: coi:-,o cuaisq'..e: o'.lLros c)-r;.1i:-j,
Auta::guias, Enticiades l.lâc ecvc::lrartrc::rLâ'' l;, ir:";;iaoes Benef :-ce rle: s / il-ii:-ic:.1:
todos os atôs necessá:; os )âra rciit:ês{rnrâr: e ou:orgâ}ltes nos p::oce:is{rs
l,icitatórios em gera, , usa:rcio cios rêcllrsos leEais q aconpanhando*r:s,
conf e rindo-lhes, ai:^rcia, i:<;cieres especiais para desi$t.rr: de recurso§,
i-nternô-}-os, âpresentai: ia::ces rreri:ais í negocial: preÇos,
pr
*r-

i

r'}, .r 1:- . , :...: r'':. - -- .i ):... .' l. ..

c .r,.

i...

ciemais cr)I-rd:ções r coi.f es.:a-,,-,
:joti oli aco::dos, r'e cebei' e cia:'
'-i gàrâ ou:reÍ: cctí, oi sc:n :csc-'',,trs
r,r :,,;r-iiosr:. A PRE§ENTE IEM VÀLI:)AE,E
sol: minura; " A, iic coino .:$iit r .)

lavrei esre in*irrumen*o, o qua i ,
Ro Livro no ,002 cie P::otocoio

do irdo e achado lconforme, ac€*Là,
s testêmunhas ,{nst-rumentá:::,as Ce
AiilCllüADI , Êsc::eve:t t*e Go T*ne - j-ào
r"r GU§YAVO Dg FREITAS FERRã,Z §§

Ân I -, -Í" .'
u.l,-!Y-.- f

deciaraçÕês e
Í : :"na i: c omp:omi seS ]-S-- !f ,

I
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REPUBLTCA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

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

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

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

cERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DTGTTAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2310412015 às 19:22:31 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d6gfeGbc05b91 71 59d00d I 1 25dbc8562882cda4addc76b324c367d6a9c4829c30e66
1 00f4b1 f0f800c92d1 91 d736c441 1 f3b3f8ei4a5291348a4c06a37738981 b88cf61 047d

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ATACADO MARINGA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartorio Azevêdo
Bastos, de acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. §'1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validad e até: 23104/2016 às 05:2í :50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 363991

Código de Controle da Autenticação:

4599220 41 51 4460 90 I 8 7 -'l a 4599220 41 5 1 446090 1 87 -2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

di 24 dE :'-' :i,t'

PÍêúi(sncia úa Fár'úàliê,
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRTMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARGA DE JOÃO PESSOA

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

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

CERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s)em anexo é reprodução
fiel do originalque me foi apresentado e neste ato conflrmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em2310412015 às 19:22:31(hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057Í2d6gfe6bc05b91 71 59d00d I 1 25dbc8562882cda4addc7 6b324c367dGa9c4829c30e66
1 00f4b1 f0f800c92d1 91 d736c441 1 f3b3f8ei4a5291348a4c06a37738981 b88cf61 047d

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ATACADO MARINGA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartorio Azevêdo
Bastos, de acordo com a Legislação Federalem vigorArt'lo. e'100. § 1o. da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até:23104/20í6 às 05:21:50 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 363991

Código de Controle da Autenticação:

4599220 41 51 4460 90 I 87 -1 a 4599220 41 51 446090 1 87 -2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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Q U I l.- T.\ i\ L T [: R A (] i ü D Ii (ro ]{"1' RAf& §oCl ÀL
222aa a,
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CL^[rSLrLÁ SIiGti]\l)A:- O capital soeial pcnna]]ece no*rakrr cle l*.S20.0S0,i,0 (Vinte
mil r.,.,ais) cliyicliclls enr fQ.fltit) lVipte stil)quolas n9 l,alor urytrrrjt, Ste R$J.ffit1liLrrx real) .,.",.

cuda rrrnil, lotâlmente integralizildô. c cstii assiur distribuido enti'c os sricios: , ".

SOCIIOS: (Jl;(.)l'AS CAPITAL-R$ ,' , ;

()l - Ntr;llvTON CONÇÂL}'triS DÂ §lL\''Â ... 10.000 10.000,00 l. 
':, .'i

t)2 -.rNÁ l\tÂtuA I!IÂGÁLHÁ[iS,..............,. 10.0{x}........ 10.000.00 . ,: ,l ,'lOtAI- 20.{100. 20.000,00 , . ,' .,,I
,.;]

('I"ÂttsL L,,\ 't'Elt(lElltÂ: ü riul() i:c ri:irir{irde Ja socicdailc e: COMIRCIO .'i. ,','
A]'À('ADTSTÁ DE GENERO§ ÀLIM§I(TICIOS, MA'I'ERIAL DE LTMPEZÀ E
Hrüt§,§8, EMBALAGENS, ARTIGOS D§ ARMAIT{NHOS, UTILIDÀDBS
DOMEST-ICAS, ti S[,ltVlCOS DE MONTA(;[,M E ACONDICIOII{AMENTO DE
CE§TAS BÂ.§I(;AS.

C'1,."\l,iSULÁ QUÂR'I'A - r\ socierlsde irticir:*r suas ativiclacles cnr 0l rIe Âbril dc
2tX.l9. c scu pxlzo r*ic duraçào e indctemrinado.

CLÀL,StrL;{ Qtrlli'[Á; - ,,\s quotáls sãtr indivisÍr'eis e não poderào ser cedidas ou
transliritJas a terceilos seffr o consenlirlelrto clo orrtro súcio. ü qLrenr liea assegurado, em
igurl.hcle de coniliçCres ile preço. o clireitt: dc prctcr'ôrrcia para sutr aquisiçâo, no prazo de 60

dias.

CLAtrStrt,Â SEX'I'.\: - 0 balanço gt'nrl :cri'r lrrlnlaiirl .'m il dc clez-cmbro ile cada ano

cabcnilo aos sticios. na;:rropcrrçiin dc stuts qriçl!is, os lucro> eru perdas apuritdos.

(.1,4[rSI LÁ SIITMA: - À r'csponsahilidldc de eada sócicr c lirnrtuda a ir"nportância tr:tal
iirr capital .siieial" nras tt:di:s respondcrl soliiJarianrente pela intcgrilliz-ilçào do capital.

CLÂLrSLiLÁ Ol'fÂ\'A: - ;\ socieclade pr"rclcrui a gualquer tenrpo. abrir ou lbchirr {ilial ou

iiutlir clepcrrilênciit. rtredianlc alteraçio c:()ntrstual rrssii:acla por t()dos os sócicrs.

C'[.:\tlSt'1.Â \ONA: - A arlnrirristraçâo da si-'çicdirde continuit ao sóeio itiliWTON
CON('ÂLVES DA SILVA. r,edaclo no ent.Into. o usü do nonle enlpresarial crn ltcgócios
estlanhos ao interessL" social ou assurrrir otrrigaçôe.*. seia em trvclr cle qualquer cotista ou

tercciros.

CLAL§LlL.\ I)ECI\{A: - 0 aclminirtmllcr (lc('laril snb pene cla [ci. de quc nào está

inipc'lido dc excrccr rr rrclnlinistraçàir dr siiçiecililc. pur Iei cspccial. ou ern virtu<ic de

Lroll,.lenüÇaro criminal. ()Ll por se enc('.rntri-rr sotr os cliitos clela. a pena que vede . aincla que

trr::ptlrirri;.urlqntc. () xcc$so ii ciugos ptil-.lrcrls: ()u pol'crinre tr.rlinrentor" de prcvaricação.

re'iiir,"rrr strl-,olno. ut-rrrcussã(r. pecLrlatc. r)tr etrr'rlrir u rr'()llorlrie p,-r;rular. cün1ra o Sistema
llnancciro nucional. contrü âs núrnlâs de ilclesa da concorrêuciJ. contra us relaçÕes de

i()nsumo. lé pfrblicr, ou a propried:lcie.

CLÂLiStrl-Â DtlcIl\'IA PRIMIiIIIA: - \or Lluirtro mescs scguintes ilo tén]rino do
crcrt:íuio s,.reial , os socios delrircrarno sobre rrs cr)nlas e ilesignario administrador quando
Íirr rr citso.
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lÍ 2?,3INVICTA ALI§,IENTOS LTDA. .ME
cNPJ/N{ F- 10.',?1 r.77 tJt000l -9 I
etJIr\irA ALT'tRA(:Ão DE coNrRAfd §ofrÀr.

DA

I
(^

VES SII,VA

Tcslenrunhas

.tLt NDIR -TREVISANI

RCi. 721 .680 - SSP-PR

VAT"DECIIT CARI,OS AGRANi)I:
r{c. 3. r 61.662-0-SSP-PR

I

('1,Át;StiL.A llli(ll&lÀ St CLINDA :- ()s sricios poclcrlo" ,le 
"olruni 

acurdp. ,l*ri ur',n
retiracla nrensal. ii titulo cle prir-labore . ohse rr ldrrs ai dis$rqVÕ§ - Iegylimelrtares
pertirre nte s.

(LÂUSLLÀ DECIIVIÂ 1'l1l{CEIRA :- l'aler:enclo ou interclitado qualquer sócio. a
socir.'dade conlinuarir suas atividacles. ci..».n il hcrticiro. sucessores uu incapaz. Nâo sendo ou
incristindo intrresse destes ou dtls socitts renrancsccntcs. ô r'alor dc seus haveres será

apurado conr trase nrr situação patriuronial da socirdade. à data da resoluçâo. veriÍjcada enr

brlanço espcciel mente lcvarltado

Parígral'o único: O mesmo proccdimcnto será adotadr"r cnr outrüs casos ern que a

srrcicclade se resolva cnr relitçãrr a seu sriciu.

C'LÂU§tlLil, DÊ,('I§'lA QtiÂltTA: Í'rir:l elçitr"r o fbro da ciciar.lc dc Vlarirrgá-Pr. para o
crcrcirio c o cumpriLrrclrto dos direitr:rs e obligaçôcs rcsultantcs deste contrato.

[:. por assinr estaretn.iustos c col]lrirlii(los. assinarn o prescnte instrun']ento em

tris vias ile igrral leof (* lurnia.

\,larinsá-Pr. l_< dc .litlho dc l0l.t

w"t0N ÇN

ANA MARIÂ MACAi,H tis
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Tabelionato de Notas de lbiporã

Natália Bianca Sicuro Sardi GuêÍrâ - tabolià dosignada

22L

TRASLADO LIVRO: 211.P FOLHA(S): 162/1ô.3
IpnocunaÇÃo BASTANTE euE FAZt D'MILLE i

TNDUSTRIA E coMERclo DE rnoouros {

ALTMENTTC|OS LTDA - Epp A FAVOR DE TTAGO 
I

AUGUSTO RANTERT, NA FoRÀ,rA aenrxo i

DECLARADA

,1.,-,

;1, I,

que dou Íé. E então, pela Outorgante me Íoi

nomeia e constitui seu bastante procurador

S A I B A M todos quanros este público instrumênto de
procuração bastante virenr que, aos dezesseis dias do mês de dezembro do anq de dois
mil e quatorze (1611212014), nesta cidade e comarca de lbiporã, Estado do paraná,

neste Serviço Notariel, perante mim, Natália Bianca Sicuro Sardi Guerra, Tabeliã
Designada, compâreceu como Outorgante: D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA . EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob no 12.148.000/0001-í2, com sede na Rua Luiz Cartos Zani,3 315, Parque
lndustrial V, lbiporã-PR, com contrato social arqr,rivado sob Número de InscrjÇáo nô
Registro de Empresas (NIRE) 41 2 0680080-4, em data de 24106t20i0, e úttima
alteração contratual de no 5 Consolidada, arquivada êm 0411212014, sob nn

20147046823, cujas cópias, acompanhadas de certidão simpliÍrcada datada de
OAl12l2O14, todos expedidos pela Junta Cornercial do Estado do Paraná, ficam

arquivadas nestas Notas sob n" 60 à 84, da peste 18-AC, neste ato representada por

seu sócio administrador NELSON JUNIOR ROSSATO, brasileiro, casado como declara,

contador, portador da Cédula de ldentidade no 7.'117.145-0/SSP/PR, inscrito no CPF/MF

sob no 024.007.639-76, residente e domiciliado na Rua Paulo À/agri, 526, Jardim
Itamaraty, lbiporã-PR. Reconlreço a identidade do comparecente, pelos documentos de

identiÍicação que me Íoram apresentados, benr como sua capacidade para este alo, clo

, qLle

iro,

casado, auxiliar de escritorio, portador da Cédula de ldentidade nÔ 8. -O/SSP/PR

inscrito no CPF/MF sob no 037.065.349-16, residente e domiciliado na Rua Clovis

Ferreira, 79, Angelo Maggi, lbipora-PR, a quem confere os mais amplos, gerais e

ilimitados poderes para representar a outorgante junto a Ôrgáos Públicos Federais,

Estaduais e lvlunicipais, bem como quaisquer outros órgãos, Autarquias, Entidades não

governamentais, Entidades Beneficentes: podendo ainda, representar nos processos

licitatórios em geral, usando dos recursos legais e acompanhando-os, coníerindo-lhes
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais,

negociarpreços,a@declaraçÕesedemaiScondições'
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação;

praticar, finalmente, todos os demais atos necêssárros e indispensáveis ao Íiel e cabal

desempenho do presente mandato, desde quo permitidos em lai e de conÍormidade
com o Contratô Social da empresa, sendo vodado o substa Vedado.

Pâgrnal 5elo uiXor.DB9o3.C80jx-zUZ9X .ODC[ (on3u1tê em http://Íunarpen.coÍr.bn r" ' : ii;- gontrÀuãúPágrÁá 2
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTBO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PHIVATIVO DE CASAMENTOS,
|NTERDIçÓES E TUTELÂS DA COMÂRCA DE JOÃO pESSOA

Av. Epltácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
Tel.: (E3) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

cERilDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capitaldo Estado da ParaÍba, em virtude etc.,,

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - ert. 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íiel do original que me Íoi apresentado e nestê ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autênticeção abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento Íol smitido em 141O112015 às '18:29:25 (hora de BrasÍlia)

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94Í057f2d69Íe6bc05b24b0da2cc1 5e32046c0dd275c6b9c7cÍ955876480Í4ad1 Í8 1 88a608e5 1 Í
41 6288baca01 b732cÍ56Í7ce83dÍ21 651 43631 1 e88995ee48cd02c93b3731 521 d9790
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TRASLADO LIVRO;211-P FoLHA(S); 162/103
I

terqeirgg, bem como onerar s alionar bons móveis cu lmóvels da sociedacíe. gem a

autorlzacão do outlo eócig,eolidariamente, Os dados pessoeis do procurador, bem
como os poderes da procuração foram declarados pelo representante da
outorgante que so responsabiliza pelos mêsmos, Pela outorgante me Íoi dito,
sen.tpre por intermédio de seu representante, Íinalmente, que aceita esta procuração ern
todos os seus expÍessos termos, tal qual se acha redigida. ASSIM o DlssE E oou FÉ.
A pedido, lavrei-lhe a presente procuraçã0, que, depois de lida e achada em tudo
conforme, outorga e aceite, assinando o representante da Outorgante. Dispensades as

testemunhes instrumêntárias, conforme Íaculta o item 11.2.18 do Codigo de Nornras da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná. Emolumentos: R$60,38, (VRC:

384,62), selo Funarpen: R$0,52. Este eto foi protocolado sob n. 789 no Livro de

Protocolo Geral. Selo Digitâl n. uiXOr.DBgo3.CBDix, Controle: zUZSX.ODCF. Eu, (a.),1

Nâtálie Bianca Sicuro Sardi Guerra, Tabeliã Dêsignâcle, que a digitei, çoníeri, subssrevo.i
dou fe e assino. lbiporá-PR, 16 de dezembro de 2014. (aa.) D'MILLE INDUSTRIA E

COI/IERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP, NEI.SON JUNIOR

ROSSATO, Representante da Ou{organte. Natália Bianca Sicuro Sardi Guerra, Tabeliã

Designada.Nada mais. Trasladadà'em seguida, confere em tudo com o orlginal, ao qual

me reporto e dou Íé. Eu, Natália

Guerra, Tabeliã Designada, que a trasladei, conÍeri, subscrevo
público e râso.

Bianca ;Sicuro Sardi
dou'.fá .e. assino ern

\\ ',;
i\ I
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rdadeEm Testo"_--..-..--_-da Ve

lbiporã-PR, 16 de dezombro de

Natátia Bianca Sicuro Sardi

r Tabeliã Designada
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c
ÇNPJ: 1 2.1 48.000/0001 -í 2

NELSON JUNIOR ROSSATO, brasileiro, natu
câsado sob o regime cle comunhão parcial

A cedente MARLENE RANIERI ROSSATO dá a adquirente
ROSSATO, plena, geral, rasa e irrevogável quitação da
eíetuadas, declarando esta conhecer a situação
sociedade, ficando sub-rogada nos direitos e obriga
instrumento.

ra

?71031198O, empresário, portador do CPF sob no 024.007.639-76 e da
Cédula de ldentidade Civil, RG sob no.7.117.145-l
domiciliado na cidade de lbiporá, estado do Pa

ESP-PR, residente e
ná, na Avenida Dom

Pedro ll, no, 59 - Bairro: Centro - CEP 86200-000,

MARLENE RANIERI ROSSATO, brasileira, n ral de Assai - PR,
divorciada, nascida em 2110911952, empresária, po ora do CPF sob no

818.756,819-49 e da Cédula de ldentidade Civil
residente e domiciliada na cidade de lbiporã,

1 ,061 .634/SSP-PR,
do Paraná, na

Avenida Dom Pedro ll, no, 59 - Bairro: Centro - CE 86200-000

Socios componentes da sociedade que gira na Praça de lbip - PR, na Rua Luiz
Carlos Zani, no. 3.315 - Bairro: Parque lndustrial V - CEP 0O-OOO, sob o nome

DE PFIOI}UTOSemp resarial de D'MILLE INDU§TRIA E COM E
ALIMENTÍCIOS LTDA EPP, conr contrato social arq o .na MM .Jurrfa

Comercial do Paraná, sob no. 412.0680080-4 em data de 241ç61201Q. e ultima
alteração contratual sob no. 20141281243 em data de 14--inscrita rro CNPJ

merúo cJe plteraçáosob no. 12.148,00010A01-1?-, resolvem pelo presente
contratual modificar o primitivo contrato e posteriores

CLAUSULA PRIMEIRA

A socia MARLENE RANIERI ROSSATO, que possui na
valor de RS 10.000,00 (Dez mil reais), cede e transfere a
pelo valor nominal a RAFAELA CRISTINA ROSSATO,
Londrina - PR, solteira, nascida em 03/03/1996, empresária,
no. 109.000.729-97 e da Cedula de ldentidade Civil, RG sob 12.549.O75-4lSESP-

do Paraná, na RuaPR, residente e domiciliada na cídade de lbiporã, estado
Júscelino Kubitschek, n", 377 - Bairro. Jardim Brasília - EP 86200-000, que
ingressa pelo presente instrumento na sociedade

CLAUSULA SEGUNDA

de LoncjrfiIÚtllÍdÊF9-o.n-=-E@Elg'r

ade 10.000 cotas, no
lidade de suas cotas
,rasileira, natural de

rtadora do CPF sob

AELA CRISTINA
de cotas ora

ica e financeira da
decorrentes deste

({

W

\
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D IN úsrRra e c

UINTA ALTER EC
CNPJ: 1 2.148.000/0001.1 2

CLAU§ULA TERCEIRA

A administraçáo da sociedade caberá a NEL§ON JUNI RO§5A mos
poderes e atribuiçÕes de administrador, autorizado o u
enrpresarial, bem como ntovinrentar as disponibilidades finan
caixa e bancos que a entidade tiver ern patrimônio, ve, do, no êntânto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrig seja em favor de

CLAUSULA QUARTA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não ,

a aciministração da sociedade, por lei especial, ou em
inrpedido de exercer

e de conriernaçáo
crimirral, ou por se encontrar sob os eÍeitos dela, a pena
temporariarlente, o acesso a cargos públicos ou por

ue vede, aíndà que
e 'íalintentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou con a ecí)norn i* popular,

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onêrar ou
inroveis da sociedade, sem autorização do outro socío solidari

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de de
contra as relaçÕes de consumo, fê pútrlica, orl a propriedade.

CLAUSULA QUlNTA

O capital social no valor de RS 20.000,00 (Vinte mil reais), d
cle RS 1,00 cada Lrma, permanêce inalterado ficando assim
socios

- -soctô
1. NELSON JUNIOR ROSSATO 10.000

indivldual do nome
ras ativas, tais como

lienar bens moveis e
nte

çia concorrência,

idos em 20.000 cotas
distribuidos entre os

RS
r Ô.óo0,00

- 
iô.ooo,oo

20.000

o colidirem com

,-. RAFAELA CRISTINA ROSSATO

- TOTAL

10.000

20.000t

CLAUSULA SEXTA

O errdereço do sócio NELSON JUNIOR ROSSATO à partir deste ato fica como
sendo a cidade de lbiporã, estado do Paraná, na Rua Paulo
Jardim ltamaraty - CEP 86200-000.

gri, no. 526 - Bairro:

CLAUSULA SÉTIMA

Permanecem inalleradas as demais cláusulas vigentes, que
disposiçÕes do presente instrumento,

IL

»

do d.asmülo úro,anr.do . enl.rb n.& Io. O f.l.Íldo a v.íddc. &u tó

.54
aulonlÉo I Halanh

. M. 6 hc. Xll
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INTA

ÇNPJ: 12.148.000/000

§oclAL

. A vista das es ora fadas

NELSON JUNIOR ROSSATO, brasileiro, natural de
regime de comunhão parcial de bens, nascido em ?7
do CPF sob n". 024.007.639-76 e da Cedula de
7.117.145-0/SESP-PR, residente e domiciliado na
Paraná, na Rua Paulo Magri, n". 526 - Bairro: Jardim

N

Lond
/03/19 ,e

cidade ê
Itama

o

PR, casado sob o
mpresário, portador
Civil, RG sob no.

lbiporã, estado do
cEP 86200-000, e

rdrina - PR, solteira,
109.000.729-97 e da
SP-PR, residente e

LLE INDÚSTRIA E
e tem sua sede e

Carlos Zani, no.3,315

essoal, embalagens,
s, artigos para cama,
lavanderia, tintas e

de livraria, papelaria,

divididos em 20.000
m moeda corrente no

RAFAELA CRISTINA ROSSATO, brasileira, natural de
nascida em 03103/1996, ernpresária, portadora do CPF sob
Cedula de lderrtidade Civil, RG sob no. 12.549.079-4/5
dorniciliada na cídade de lbiporâ, estado do Paraná, na Rua .Juscelino Kubitschek,
no.377 - Bairro: Jardirn Brasília - CEP 86200-000

COMÉRCIO DE PRODUTOS
A sociedade gira sob o nome êmpresarial d

ALIMENTICIOS LTDA
êD'1a

EP
clomicilio na cidade de lbiporã, estado do Paraná, na Rua Lui

- Bairro: Parrtue lndustrial V - CEP 86200-000.

3' O capital social e de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais
quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real) já integralizadas
País, pelos socios.

2a O objeto social da empresa é lndústria de produtos limentícios em geral,
fabricação de amidos e féculas de vegetais e outros produtos alimentícios, comércio
atacadista e varejista de cereais, cestas básicas, gênet
embutidos, hortifrutigranjeiros, material de limpeza, higiene
material descartável, artigos de armarinho, utilidades domésti
mesa e banho, vestuário, tecidos em geral, produtos pa

s alimentícios, frios,

rnateriais para pintura em geral, material de escritório, a
material escolar, material de expedieÍ'lte, material esportivo,
artesanato e recreativo.
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soclo
NELSON JUNIOR ROSSATO

"t
--t

I

10.000 10.000,00

IL2. RAFAELA CRISTINA ROSSATO 10.000

TOTAL 20.000

10.000,00

20.090,09

T"ptr

a v..daía.

0a acodo com oi adlot lt, Jt a
ô l.l Eu&d 6.721,201,

lno.

rádc dsumanlo ryroaantado a conladalc naata &,

6 lnc. Xll
Íial

Bú1.

Tilulaí

S610 0lOital de

Conrlrr ot

1

'it* V

f



8SS

REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BBASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1EE8

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PFIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERUçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc..,

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7q - inc, V, que o(s)
Íieldo originalque me foiapresentado e neste ato conÍirmo
de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou Íé.

documento(s) em anexo é reproduçáo
sua autenticidade através do Código

Este documento foi emitido em 1211212014 às 15:18:58 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005bi d734fd94f057f2d69Íe6bc05bfdb0Íffc6a8343de968f353Í6545df8297b8Íb261 í6eÍ650e2776b21ea7e2
93d8baca01 b732cÍ56f7ce83dÍ21 65í 43635cf2bb8333 1 54d40832Íb5íbÍ0ealce2

A chave digital acima, garante que estô documento foi gerado para DMILLE INDÚSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório
Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1s. e 10e, § 10. da MP
2200t01.

Esta certidão tem a sua valldade até: 1211212015 às 14:37:í4 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 31751 1

Códlgo de Controle da Autenticação:

357 31 21 21 41 43437 021 8- 1 a 3573 1 21 21 41 43 437 021 8-5

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http ://www. azevedobastos. not. br
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CNPJ: 12.1a8.000/0001-1 2

4a A sociedade iniciou suas atividades enr 24 de Junho d
duraçáo e por tempo indeterminado.

5a As quotas são indivisíveis e não poderão ser ced
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem

TÍ

2010 e

as ou transfêridas a
fica assegurado, em

individual do nome
ras ativas, tais como
o, no -enÍarrio, ent
s seja ern -favor cie

lienar.bens móveis e
ente.

igualdade de condiçÕes e preço drreito de preferência p a sLra aquisição se
alteração contratualpostas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas,

pertinente.

6â A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor
todos respondem solidariamente pela integralização do capital

e suas quotas, mas
al

7a A adrrinistração da sociedade caberá a NELSON JU IOR ROSSATO, com
os poderes e atribuiçÕes de administrador, autorizado
empresarial, bem como movimentar as disponibilidades fi
caixa e bancos que a entidade tiver em patrimônio,
atividades estranhas ao interesse sociâl ou assumir ob

o
nan

rig
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
imôveis da sociedade, sem autorização do outro sócio solidari

8â Ao têrmino da cada exercÍcio social, em 31 de deze bro. o adrninistrador
prestará contas justificadas de sua administração, procede o à elabo r?930

cabe
do

rtdoinventário, do balanço patrimonial e do balanço de resulta econômico,
aos socios os lucros ou perdas apurados, sendo que sua di tribuição se dará por
deliberação dos mesmos, podendo ser distribuido valores di rentes para cada um,
sem a necessidade da observância da quantia de quotas que da um possui

9a Nos quatro meses seguintes ao término do exerc o social, os socios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores qua o for o caso

10' A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou char filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todo os sócios.

a mensal, a título de
ntes.

114 Os socios poderão, de comum acordo, fixar uma
"pro labore", observadas as disposiçÕes regulamentares pertir

124 Falecendo ou interditado qualquer socio, a socie lê continuará suas
sendo possÍvel ou
lor de seus haveres

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nã
inexistindo interesse destes ou dos socios remanescentes, o
será apurado e liquidado com basc" na sítuação patrimonial d
resolução, verrficada em balanço especialmente levantado.

sociedade, à data da

a P_elégfaÍq Ufrlq_q - O mesnro procedimento será adotad
que a sociedade se resolva em relação a seu socio.

em outros casos
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HEPÚBUCA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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

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

cERflDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DrGrrAL

.O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Reglstro Clvil de Nascimentos e
ÓUitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 7q - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código '

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 1211212014 às 15:18:58 (hora de Brasília)

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94Í057f2d69fe6bc05bÍdb0ÍÍfc6a8343de968Í353Í6545dÍ8297bEÍb261 Í6eÍ650e2776b21ea7e2
93d8baca01 b732cÍ56Í7 ce83dí21 651 43635cf2bb83331 54d40832íb5Íbf0eafce2

A chave digital acima, garantê que êstê documento foi gerado para DMILLE tNDÚSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório
Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1e. e 10e. § 1e. da MP
.2200t01.

Esta certldão lem a sua valldade até: 1211212015 às 14:37:í4 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 317511

Códlgo de Controle da Autenticagão:

35731 2121 41 43437021 8-1 a 357312121 41 43437021 8-5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http ://www. azevedobastos. not.br
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CNPJ: 1 2.1 48.000/0001 -1 2

13u O Administrador declara, sob as penas da lei, de que náo está
exercer a adminístração da sociedade, por lei especia ou em

FARAIÚ6'

la, a pena qu

r crtme failmentar, de
a eÇOnomia popular,

da concorrência,

e o cumprimento dos

condenação crinrinal, ou por se encontrar sob os efeitos
ainda que ternporariamente, o acesso a cargos públicos ou
prevaricação, peita ou suborno, concussáo, peculato, ou con
contra o sistema íinanceiro nacional, contra normas de d
contra as relações de consumo, Íé pública, ou a propriedade.

14o Fica eleito o foro de lbiporã - Paraná pan o exercí
direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o p
três vias na presença de duas testemunhas.

orâ - , 28 de novenrbro de 201
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CABTÓBIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1Oôô

PRIMEIRÔ REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTo E óBlTos E PRIvATIvo DE cAsAMENTos.
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA i

Av. Epitácio Possoa, 1145 Balrro dos Estados 58030-00, João pessoa pB
TEl.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5454

http://www.azsvedobastos.nol.br
E-mail: cartoÍio@azevedobastos.not.br

cERrDÃO DE AUTENTTCAÇÃO OrCrrAl

O Bel, Válber Azevêdo do Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Rogistro Civll do Nascimentos e
Óbftos e Prlvatlvo de Casamentos, lnterdições e Tutêlas com atribuiçáo ds autenticar e
rsconhêcer Ílrmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude êtc...

Certifica com base na Lsl 8935/94 - art. 7e - inc. V, quê ô(s) documênto(s) em anexo é reprodugão
Íiel do origlnal que mo Íoi apresêntado e noslg ato conÍirmo sua autentlcidade através do Código
de Controle e Autentlcagáo abaixo.
O reÍerido é verdade, dou Íé.

Este documento Íol emitido em 1211212014 às 15:18:58 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734Íd94f057Í2d69Íe6bc05bÍdb0íÍf0048343de968f353f6545dÍ8297b8lbz61t8el650e2776b21ea7ez
93dBbâcao1 b732cÍ56Í7ce83dí21 651 43635ct2bb8333 1 54d40832Íb5Íbf 0êafcs2

A chavE digilal acima, garante que este documênlo íol gerado para DMILLE INDÚSTRIA E
COMERCIO DE PBODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP ê êmitido atrâvás do sitê do CartóÍio
Azevêdo Bastos, dê acordo com a Legislaçáo Fedêral êm vigor Art 10. e I 0e. § 1r. da MP
2200101.

Esta cêÍtldão tem a sua validade atéi 1211212015 * 14:37:í4 (Dla/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidâo:317511

Códlgo de Conlrole da Autentlcação:

3 57912121 41 4s437021 8-1 a 35731 21 21 414g437 0218-5

A autênticidade desta csrtidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momênto
através do site: http://www.azevêdobastos.not.br
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