


MÁRIO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, 

e 

residente e 

ate - øonueiiiauo em uruz 
r- da Cédula de Identidade 
sob t 598,956.329-91 e 
ie de coniufth&..parcial de. 
a Cruz Machado/PR CEP 
Identídaden° 7.531.908-8 

sociedade COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC(JARIOS ALMEIDA LTDA, 
Sociedade Ltda., com sede e domicilia à Av. bit Manoel Ribas n° 228, Centro em Cruz 
Machado, Estado do Paraná, CE? 84620-000, contbrme Contrato Social, arquivado na MM Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o ri°  41202862996 por despacho em sessão de 25 de 
fevereiro de 1993, CNN ii" 7254135210001-65, RESOLVEM de cuznwn acordo e na melhor 
forma de direito alterar o seu contrato social de conformidade com as cláusulas e condições 
seguintes- 

CLÁUSULA -PRIMEIRA. .Neste ato, -o objeto social passar a ser comércio- -varejista de 
medicamentos veterinários, comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para 
animais de estimação, comércio varejista de materiais de construção comércio varejista de tintas 
• materiais para pintura, comercio varejista de materiais elétricos, comércio varejista de ferragens 
• frrramentas, comercio varejista de artigos de caça, pena e camping, comércio atacadista de 
defensivos agricolas, adubos, tèrtmltzsntes e conetivos do solo, comercio varejista de plantas e 
flores naturais, comércio varejista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo, comércio varejista de implementos e equipamentos agrícolas e comércio varejista de 
madeiras e artefatos. 

CLAUSULA, SEGUNDA Á vista da moddicação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
com a seguinte redação 

COMERCIÓ. -DE PRODUTOS - -ÁGW PECUAIUOS ALMEIDA LTDA 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

MÂRIO ÀNT NO FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, inalo;, casado -sob-regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 0710311966, empresário, residente e domiciliado em Cruz 
Maehado/PRCEP 84620-000, à Av. Manuel Ribas s/n°, centro, portador da Cédula de Identidade 
if 4302372-1 IWPR, e inscrito no CPF sob a° 598.956.320-9i1 e NOELI GARCIA DE 
ALMEIDA brasileira, maior, casada sob-regime de comunhão parcial de bens, nascida em 
0,4102/1 973, empresana, residente e domiciliada em Cruz Machado/PR CEP 84620-000, a Av. - 
Manoel Ribas s/n° centro, portadora da Cédula de Identidade n °  7.531908-8 11/PR e inscrita no 
CPF sob n° 023.938289-74, sócios componentes da sociedade COMERCIO DE 
PRODUTOS AGRO?ECUARIOS ALMEIDA LTDA, Sociedade Ltda., com sede e 
domicílio 4 Av. bit Manoel Ribas n° 228, Centro em Cruz Machado, Estado do Paraná, CE? 
84620-000 conforme Contrato Social, arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Parara 
sob o n° 41202862996 por despacho em sessão de 25 de fevereiro de 1993, CNN ti0  

72.541.5521,00,01-65, 
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COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALMEIDA LTDA 
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
P1. 92 

CLÁUSULA. PRIMEIRA A Sociedade gira sob o nome empresarial de COMERCIO DE 
PRODUTOS AGItOPECUARIOS ALMEIDA LTDA com sede e domicilio à Av. ml Manoel 
Ribas: n928, Centro em Cruz Machado, Estado do Paraná, CEP 84620A000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: o:•capltal Social éde R$ 70A00,00 (setenta mil reais), divididos em 
70.000 (setenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em 
moeda .corrente do País, fica assim distribuídos peles •sócios: 

Sócios 	 Quotas 	 Capital R$ 
MARIO ANTONIO F,DE ALMEIDA 	35.000 Quotas 	R$ 35000,00 
NOEU GARCIA DE ALMEIDA 	 35.000 Quotas 	R$ 35A 00,00 
TdtSl, 	 70.000 Quotas 	R$ 70.0000Õ 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social Ó comércio varejista de medicamentes veterinários, 
comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, comércio 
varejista de materiais de construção, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 
comércio varejista de materiais elétricos, comércio varejista de ferragens e ferramentas, 
comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, comercio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, comercio varejista de plantas e flores 
naturais comércio varejista de defensivos agrícolas, adubes, fertilizantes e corretivos do solo, 
comercio varejista de implementos e equipamentos agricolas e comércio varejista de madeiras e 
Artefatos. 

CLÁUSULA QUARTA' A sociedade iniciou suas atividades em 01 de março de 1993 e seu 
prazo de duração e indeterminado 

CLÁUSULA QUINTA As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiras sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições ø preço direito de preferbicia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se\ 1 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA A responsabilidade de cada soem é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integrahzação do capital social.czL 

CLÁUSULA SÉTIMA A administração da sociedade cabe aos sócios MÁRIO ANTONIO 
FERREIRA DE ALMEIDA, e NOELI GARCIA 1)13 ALMEIDA, com os podares e atribuições 
de administrar, representar, ativamente e passivamente, assinar e representar isoladamente em 
todos os atos a empresa, inclusive junto a àrgãos federais, estaduais, municipais e entidades 
bancarias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer dos quotistas ou terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  
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COMERCIO DE PROD*OS AGROPECUARIOS ALMEIDA IlUDA 
NONA ALTER4LÇM) DE CONTRATO SOCIAL 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
F,03 

CLAUSULA OITAVA Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembros o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sacias, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou flerdaslapurados. 

CLÁUSULA NONA- Nos 1- quatro meses seguintes :ao término doexercício- social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando foro caso 

A saciedade 
sumos. 

CLÁUSULA ; DÉCIMA -$ÉGIJNDM Falecendo Q! interditado -qualquer 
continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz Não 

mo 	 a  

ar filial ou outra 

fixar urna retirada. 
Sente& 

ótio, a saciedade 
sendo possível ou 
será apurado e 
ftc, verificada em 

será: adotado em outros casos - em que a saciedade se 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Os administradores -declaram sob as penas; dá lei, de que 
não esto impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos publicas, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, conçussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçôcs de consumo fé publica, ou 
-a-  propriedade.  

União da Vitória, Estado 
esult*ntes deste contrato 

Cnn Machado (PR). 13 de março de 2018. 

MARIO ANTONO FÊ'RREIRA DE ALMEIDA 
A. 

/ 
f 	Jlr. 

- 
NOFJLJIJGARC3A DF{ALMEIDA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL a 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

[NOkER0DIN
0
S
00

; COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
72.541.3521  CADASTRAIL 

11102d1993 

MATRIZ 

UOME EMPRESARIAL 
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS ALMEIDA LTDA 

TITULO DO ESTASELECIMEITrO (NOME DE FANTASIA) 1 	PORTE 

AGROPEC 	 j DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAAT1VIDAOE ECONOMIOAPPJNCEAL 
4771-7-04- Comércio varejista de medicamentos veterinários 

Woieo E DESCRiÇÃO DAS A11VIDADES ECONÔMICAS SECIJNDARLAS 
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 
47.41.540 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.423.00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44.0.01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47A4-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47A4-e-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.63.6-04- Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.89.0.02-Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89.0.04. Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentes para animais de estimação 
47.89.049 - Comércio varejista de outros produtos no especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

TO RO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO LOORA000 	 COMP 
 INTERVENTOR MANOEL RIBAS 	 1228 

GEP 	 EEJRRDIDISTRITC 	 MUNICIPIO 	 UF 
84.620-000 	 CENTRO 	 CRUZ MACHADO 	 1 	1 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 
cesarcaiisto(uol.com.br 	 (42) 3554.1411! (42) 3523.6900 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇAO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 2710812005 

IMO11VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 1TADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

000105 

29106/2020 

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

Emitido no dia 2910612020 às 18:08:18 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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29/06/2020 

I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 	 000106 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS ALMEIDA LTDA 
CNPJ: 72.541.35210001-65 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB!PGFN ri0  1.751, de 211012014. 
Emitida às 18:09:23 do dia 2910612020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 2611212020. 
Código de controle da certidão: 736550F0.5990.E508 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 	

00010? 
Certidão Negativa 

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 
N°022169708-34 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 72.541.35210001-65 
Nome: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECIJARIOS ALMEIDA LTDA 

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

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

Válida até 28/1012020- Fornecimento Gratuito 
e— 

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

Página 1 d 1 

Emitido via Internet Plõlica (30/0612020 09:14:28) 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

1 fl.-_-. C'......h.,I 

Data: 3010612020 ÜOhl6miri 

Número 	Validade r 608 --F validada 

nInt: 
flui' IC 1 	flL.OU_3IJLiOI 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS ALMEIDA LTDA - EPP CNPJ: 72541352000165 

- nvIoJ 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

Comprovação Junto à 
	

Finalidade 

Mensanem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

- 
CWKL8HB6BWC9GQII 

 

 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado 
http /ÍPMCM PR GOV BR 

Cruz Machado (PR), 30 de Junho de 2020 

AVENIDA VITÓRIA, 251 -Centro 
Cruz Machado (PR) . CEP: 64620000. Forre:4235541222 
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30106/2020 
	 Consulta Regularidade do Fmpregador 

r Voltar 	rnprirnir 1 

canta 
CAPtA ECOMOM/CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	72.541.35210001-65 

Razão SoclaI:COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS ALMEIDA LTDA 

Endereço: 	AV MANOEL RIBAS S/N / CENTRO / CRUZ MACHADO / PR 184620-000 

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

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

Validade: 27/0612020 a 26/Q7/ 2020 

Certificação Número: 2020062701560103136082 

Informação obtida em 30/06/2020 09:18:38 

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

LII 

IUtps:f/consulfe-cftcaixa.gov.br/consullacrfjpages/consultsEmpregadoçjsf 
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o 
PODER JUDTIÁRIO 

JUSTI/ DO TR\BAL1'0 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

de 1 

üoottÜ 

Nome: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS ALMEIDA LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS) 
CNPJ: 72.541.352/0001-65 
Certidão n' : 15031560/2020 
Expedição: 30/05/2020, às 09:19:39 
Validade: 26/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS ALMEIDA LTDA (MATRIZ 
E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 72.541.352/0001-55, NÃO 
CONSTA 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 julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

lv:das: e s4es:)e 

	 REÁ 	
p 



Comércio de Produtos Agropecuários Almeida Ltda 

Av Manoel Ribas, 228—Centro--CEP 84620-000--Te.l: (42)35544411 

AGROPEC 
	

CNPJ: 72.54135.2/0001-65 

000111 
PREGÃO ELETRÔNICO a 'i 3412020 

PROCESSO n '  8812020 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO 

A empresa COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALMEIDA LTDA, inscrita no 

CXII N° 72. 541332/0001.65, sediada na Avenida Manoel Ribas, n° 228 na cidade de Cruz Machado 

Paraná, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sina) MÁRIO) ANTÔNIO FERREIRJ\ DE 

ALMEIDA, ponador(al da Carreira de Identidade n °  4.302372-1 e do CPF n°  598.956320-91, 

DECLARA sobas penas da lei que não possui em seu quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, 

colateral ou por -afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria 

pessoa jurídica, conforme Acórdão 2745/201J0 cio Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 1.3, 

do 5ff ..Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais ,  ciente dc que a 

falsidade de seu conteúdo pode implicar na irnpuiaç4o de sanções civis, administrativas, bem como na 

sanção penal prevista no tua. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

4n. 299 Omi tu, em docurnento pdblico o u particular, decla ração que nele deveria conçtai. ou nele inserix ou Fazer 

taçeiji decânack, tp'st ou dÁve 	da Cpu devia er esc rira, com o fira deprejudi car direito ,  criar obrig. Ç 000 al terar  

a verdide sobre o,au uy ' dica -necre rele .n Pena:hi sào de 1  Úninaa -tu-o mos 	seodou icriu 

e pi blicu c reelu 	de 1 o 	, 3 , ~très,1  alio, e o doam it ria e paruçulu, 

e 

r' 	
;; 	

/ MACHADO PARANA, 30 de 1uraho de 2020 .  
040 	

4— 

Comércio de Protf»os  Aj.opecuáüos Abwidti Ltda. 
cIP}k72s41.3s2/000t 45 
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Comércio de Produtos Agropecuários Almeida Ltda 

Av Manoel Ribas, 228— Centro - CEP 84620-000 - Tel: (42)3554-1411 

AGROPEC 	 CNPJ 72.541,352/0001-65 

- 	000112 
PREGÃO ELETRÔNICO:, ' 3412020 

PROCESSO a ' 8812020 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDIC'A 

A empresa COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALMEIDA LTDA, inscrita no 

CNP]  N °  72.541.352/000l.-65, sediada na A.verida Manol Ribas, n°  228 na cidade de Cruz Machado 

Paraná, por intermédio de seu teptesentante legal o) 'ilt) M \R1C) AN1O'dO FERREIRA DF 

ALMEIDA, portador(a) da Carteira de Identidade ti0  4.302.372-1 e do Clã ti°  598,956,329 91, 

DECLARA sob 'as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art 7° da 

Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega aienc.r de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega tfletior aa p'arrii de quar.orre anos, lia condição de aprendiz (...J 

CRUZ MACHADO - PARANÁ, 30 de junho dc 2020. 

C'omércío de Pra ii s Agropecuários Almeida Leda, 
M'l 2 1 352 "i0t 65 

Mano Antônio Ferrefr de Almeida 
CU 598,956.329-91 

(Proprietário) 



Comércio de Produtos Agropecuá.ríOS Almeida Ltda 
Av Manoel Ribas, 228—Centro - CEP 84620-000 - Tel: (42)3554-1411 

4GRQPEC 	 CNN: 72,541352/0001-65 

PREGÃO ELETRÔNICO n 3412020 	 090113 
PROCESSO n " 8812020 

ANF:XC) IV 

DECLARAçÃO DE INEXISTÊNCIA DE FÁ 'IV IMPEDITIVO 

A empresa COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALMEIDA LTDA, inscrita no 

CNPJ N° 72.541.352/0001-65, sachada na Avenida Manoel Ribas, n° 228 na cidade de Cruz Machado 

Paraná, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) MÁRI.O ANTÔNIO FERRELRA DE 

ALMEIDA, portador(a) da Carreira de Identidade n °  4,302.372--1 e do CPF n°  598956,329-91, 

DrLc:LARA, sob ris penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 

- Que não foi declarada midúaea por aro do Poder Público; 

2 Que raio eu s impedida de ir-mi nonn cor 5 AdrTuríturação Puhhs_ 

3 - Que não foi rç'eaada cora rescirão ria contrato quer por defidénen dos materiais fornecidos, quer por outro nativo 

igualmente gpw, no trmscorrcr dos ultimos 3 (Cinco) anos; 

4 - -Que não incorre nas demais condiç9es irnpedurivos previslas rio are 9 °  da Lei Federal a" 8.666/93 consolidada pela Lei 

Federal n °  8,883/9_. 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se 

a comunicar a PREFEITURA iví[JNI.CIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer Oitos 

supervenientes irnpedirívos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos 

do artigo 32, parãg.rafo 2°, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e -  suas alterações. 

CRUZ MACHADO ---PARANÃ, 30 de junho de 2020. 

° 

Comércio de Proquks- Agropccuários Almeida Ltda. 
CNPJ ,2.541.352/000i-65 

Mario Antônio Ferreira de Almela 
D'E 598.956,329-91 

(Proprietário) 
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Comércio de Produtos Agropecuários Almeida Ltda 

Av Manoel Ribas, 228- Centro -- CEP 84620-000 -Te!: (42)3554-1411 

AGROPEC 	 CNPJ 72.541.352/0001-65 

PREGÃO ELETRÔNICO a 3412020 	 000114  
PROCESSO ii 8812020 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE HABJLIL4 ÇÂO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa COMÉRCIO DE PRODUTOS ÁGROPEC'UÁRIOS ALMEIDA LTDA, biscria no 

(-,NPJ N°  72541.352/0001-65, sediada na Avenida Manoel Ribas, a° 228 na cidade de Cruz Machado 

Paraná, telefone (042) 35541411 , E-mail para contato agropecalmeidaJisca1@hcmiail.conn, nesc ato 

representada pelo(a) Sr(a) MÁRIO ANTÓNIO FERREIRA DE ALMEIDA, portador da Carteira de 

Identidade. n° 4302.3721 e do CPF ti' 398.956329-91, declara, sob as penas da Lei, que preenche 

plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico n o  34/2020, 

assitn como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e 

seus anexos. 

CRUZ VACIlADO - PARANÁ, 30 de junho de 2020. 

Comércio de Prod/itds Agro cenários A/incida Ltda. 
c:Np 72.541.352/0001-65 

Mario Antônio Perreira de Almeida 
CPI- 598.956.329-91 

(Proprie mEio) 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO 1)0 PARANÁ 
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS 

COMARCA DE UNIÃO DA VITORIA -  PR 
R. Marechal V lan an' Peixoto .otu - Foro' fl Desembargador 1 ur flUI 	u' ler Filho 
União da 	PR - C Ci' 84600 000 Fone: 42 3523 1431 

Luc moe 1 loepiber - Otieni do ItL u,tro de Distribuição Designada 000115 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de: 
Distribuição Cível (adendo 1 C do CNCGJ-PR) Distribuição de Canas Precatórias, Rogatórias 
e de ordem para a Vara Cwci (adendo 3C do CNCGJ PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro 
para a Vaia Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, fanulia e anexos ) desta 
comarca, neles nada consta de Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e 
Extrajudicial contra COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALMEIDA 
LTDA, CNPJ N° 72341.352100.01-65. 

Até a presente data e os últimos 10 anos que o antecederam. 

Obs. Sio livros de Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação: 
Distribuição Criminal (adendo 2C do CNCGJ-PR) 
Distribuição de Fanilha infância t. Juventude ( adendo 5 C do CNLGJ Nt) 
Distribuição Juizado Especial Criminal (adendo 14 C do CNCCU-PR) 
Distribuição de Canais Pre..atonas, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal c Vara de Fiundia (adendo 3C do 
CNCGJ-PR) -( 1 livro para a Vara CivU 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e 
Juventude fanuba e anexos)Distribuiçao de Executivos riscais (adendo 4 C do CNCOJ Nt) 
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCC}I-PR) 

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de 
União da Vitoria. Estado do Pararia aos vinte L nove dias do mês de junho de Dois Mil e Vinte 

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino, 

União da Vitória, 29 de JUjjfO de 2020. 

LucianjL4bfiuer 
Distriljbidaía Judicial Designada 

L/ 	
iCITRU 

ufl-ir 	 CoaSsr,. P,tnikv: 
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•;*r<,do 	 aR 

uti:ne Ho.cpfoer 

.FtaVka n,  02812U12 
o&r>ucca.Jodmcia oesirinRk 

100 
Pgi 1 dei 
Dcurn , te .ciaai4opor ;toces,a,ncnIo chiSdeo, Qealquor ernendeo. W. ,'eih eon,itkrsdaeon,o ú,dcio de 4jieracsoo0 ïeoioiva do fraude, 



ESTADO DO PARANA 

ALVARÁ 	N°  &2 

DE FUNCIONAMENTO 2019 
A Prefe (uro Munpa[ de CrIa Meohado-PR por torça da Le MunIcpaI P4° 96912005 concedo o presente ALVARÁ DE 
LICENÇA LOCAUZAÇAO E FUNCIONAMENTO para fins de ifisciçãoW cadastro mqrnc'pal de 

AO P0 PE? 

50 COMERCIO DE PRODUTOS AOROPECUARtOZ ALMÉIO TDA EPP 
	

~J'12541 352000165 

Logradouro: INIERVENTORMANOELRIBAS 
	

NÕrnarrr 228 

ompl iient 
	

CEP 	8482O.001 

BarroCENTRO  

ATIV(OADE 

51 COMERCIO VAREJISTA 0E~ICAM2Tqs VETERINARIOS 
5 OCMËRCO VAREJISTA PEAN1MAIS VIVOS E DEAR os EAL MÊNTCS P 

lo COMERCIO VAREJISTA D PLANES E LORES NATURAIS 
63 M REtO VAREJ(STA )E PROOU DE MS ftTbIØS EM GERAL OU ESPI 

11 	 BENE OhtRCt ATA AD(Sr DE SA LEC.JMINO PS 	
1
CJA0QS (A 

M ('CIO ..j T QEMA RXN 	4W I1ÇÁQEM  ~r  
1,95 CCX4rRCIÇ)VAPtJo AD 	 EPRMflENÍA 

97 OM R'lO VAR J' TAPE MAT R ALaTRICO 

(n'cio deAt idade 

01/O 11998 

Desc;figoc, SEOUNOM 

Enttada 00,0000 

)RAMO DE FUNCIONAMENTO 

t.3c00 

'AriflO ATUAR EM tsTaacsMEuw FIXO DEVERÁ ESTAR 
O E CERTIFIcADO DE VISTORIA DO CORPO DE DOMUEIROS. su;. 
ALIDÇ.Vt!S PREVISTAS NAS LEIS: 969.2005 E 131512011 

.'.t........ 	J.' .'exi b irail aumuride 

1 	Modcipt;ço pitMqanclas eaL çatvaIs. evOanda 0s$ir%t,MtoïÇ4uhaS 	- 
alvo o. prostaderos a servrço son pIj filo CprSente aMr* devera estar aoorponNe&rde apatra tbco-p, deborqbe,ro4 au 

onpe'enre pa'. açah ção do o.nuole cc 
11 

— 	... 	..... 
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