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Local de protocolização: 001001001 - PROTOCOLO 	 Data de protocolização: 0111212022 

Observação: CHAMAMENTO PUBLICO PARA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL NA FESTA DOS 70 ANOS 

Protocolo: 1 3fc5ea9-3342-4035-95df-e25f6307e42b Usuário: PROTOCOLO-PMCM Versão: 4 de 0311012022 10:36:20 	/ 



Página 1 de 4 
ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

DANIELA GAVASSO W1ERZBICKI 
CNPJ n1. 35.188.18510001-94 	 e 

Folha 1 dWJ 

DANIELA GAVASSO W1ERZBICKI, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de 
bens, comerciante, nascida em 2310211987, natural de Pato Branco - PR, inscrita no CPF/MF 
sob n°. 053.834.369-95, portadora da carteira de identidade RG n°. 9.620.745-0 SESP/PR 
expedida em 2611212011, residente e domiciliada na Rua Edmundo Otto, n°. 50, Matriz, na 
cidade de Cruz Machado - PR, CEP 84.620-000. 

Resolve Alterar o Instrumento de inscrição de Empresário Individual, mediante as seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL: O Empresário Individual adotará como 
nome empresarial a seguinte firma "DANIELA GAVASSO WIERZBICKI". 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL: O capital é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO NOME FANTAISA: O Empresário Individual adotará como nome 
fantasia: "COISAS D MULHER". 

CLÁUSULA QUARTA - DA SEDE: O Empresário Individual terá sua sede no seguinte 
endereço: Praça Papa Pio XII, n°. 342, Centro, Cruz Machado - PR, CEP 84.620-000. 

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO: O Empresário Individual terá por objeto o exercício das 
seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
(CNAE 4781-4100); Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (CNAE 4789-
0/01); Comércio varejista de calçados (CNAE 4782-2101); Comércio varejista de bolsas, 
mochilas, malas, valises (CNAE 4782-2102); Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 4772-5/00). 

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESEM PEDI MENTO : O empresário declara, 
sob as penas da Lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste 
instrumento e quanto ao disposto no Artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de 
exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS FILIAIS: Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, 
mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo 
Empresário Individual. 

CLÁUSULA OITAVA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES: A empresa iniciou suas atividades em 
15110/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. 
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ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
DANIELA GAVASSO WIERZBICKI 

CNPJ n 1 . 35.188.18510001-94 
Folha 2 de 2 

UUt,58 

CLÁUSULA NONA - DO ENQUADRAMENTO: O empresário declara que a atividade se 
enquadra em MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no § 4 0  do art. 30  da mencionada lei. (Art. 3 0, 1, LC 12312006). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: Fica eleito o foro de União da Vitória - PR para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Instrumento de Inscrição. 

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento. 

Cruz Machado - PR, 01 de Outubro de 2021. 

DANIELA GAVASSO WIERZBICKI 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Desburocratização, Gestão 	Governo Digital Secretaria Especial de 	 e 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICIDADE 
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UiliOO 

Eu, RICARDO VV1ERZBICKI JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 049518, expedida em 1010312008, 

inscrito no CPF n °  85788279968, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF N° do Registro Nome 

85788279968 049518 RICARDO \PJ1ERZBICKI JUNIOR 

CERTIFICO O REGISTRO EM 1811012021 10:17 SOB N 	20216790930. 

PROTOCOLO: 216790930 DE 1311012021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107654731. CNPJ DA SEDE: 35188185000194. 

MIRE: 41808682168. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2021. 

DANIELA GAVASSO WXERZBICKI 

JUCEPAR 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 
www.eapresafaci1 .pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 3 comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA O 
NUMERO DE INSCRIÇÃO 	/ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

DATA DE ABERTURA 

35.188.18510001-94 / CADASTRAL 1511012019 

Matriz 

NOME EMPRESARIAL 

DANIELA GAVASSO WIERZBICKI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

COISAS D MULHER ME 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 	 QUALIFICAÇÃO 

DANIELA GAVASSO WIERZBICKI 	 053.###.##-95 	 Empresário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

4772-5100 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

4782-2101 - Comércio varejista de calçados 

4782-2102 - Comércio varejista de artigos de viagem 

4789-0101 - Comércio varejista de suvenires. bijuterias e artesanatos 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5- Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

PAPA PIO XII 	 342 

BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 

84620000 	 CENTRO 	 CRUZ MACHADO PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

DANI.GAVASSO@HOTMAIL.COM 	 1 (42)98849949 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CDASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

Ativa 	7 	 15110/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA  DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (NÃO HÁ INFORMAÇÃO NA RASE DE DADOS DO CNPJ) 

Código de autenticidade: 2304054e483c8436 

fiO 61 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863. de 27 de dezembro de 2018. Ícforrnações vigentes na data da emissão. 

Emitido no dia 30111/2022 às 16:15:18 (data e hora de Brasília) por RICARDO WIERZBICKI JUNIOR - CPF 857.882.799-68 

O 	código 	pode 	ser 	consultado 	no 	endereço 	https://Consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-Comprovante-inscricao  

(https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-Inscncao). 	
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* MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 	 U ti t, O 52 

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

Nome: DANIELA GAVASSO WIERZBICKI 
CNPJ: 35.188.185/0001-94/ 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n o  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:16:35 do dia 3011112022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 2910512023/ 
Código de controle da certidão: 327B.62DC.FB95.03DB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

ri 



CAIXA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 	35.188.185/0001-94 

Razão Social :DANIELA GAVASSO WIERZBICKI 05383436995 

Endereço: 	PCA PAPA PIO XII 342 LOJA / CENTRO / CRUZ MACHADO / PR / 84620- 
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: 13/11/2022 a 12/12/2022 

Certificação Número: 2022111304131952069170 

Informação obtida em 30/11/2022 16:17:45 

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



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
	 Utbt64 

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 
N° 028687485-60 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 35.188.18510001-94 
Nome: DANIELA GAVASSO WJERZBICKI 

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

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

Válida até 30103/2023 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda. pr.gov.br  
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Mem / 	Çr,e'iI 

Data: 3011112022 16h19min 

Número 	Validade r 2985 f28/02/202j 

UtIU 065 

DANI ELA GAVASSO WI ERZBICKI 05383436995 CN PJ: 35188185000194 

A,,icr, 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

r------ Comprovação Junto à 
	

Finalidade 

R A nne .nn m 

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. 

- 	 S,SJ, itt 

CWKVGQTFL23KY39 1 

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

Cruz Machado (PR), 30 de Novembro de 2022 

AVENIDA VITÓRIA. 251 - Centro 
Cruz Machado (PR) - CEP 84620000- Fone:423554 1222 	 () 	
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DANIELA GAVASSO WIERZBICKI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 35.188.185/0001-94 
Certidão n°: 42474444/2022 
Expedição: 30/11/2022, às 16:19:55 
Validade: 29/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DANIELA GAVASSO WIERZBICKI (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n o  35.188.185/0001-94, NÃO CONSTA corno 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. °  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

j . 	Ç) 



ANEXO 1 
REQUERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO 

Formulário de inscrição: 

Identificação do Proponente: 
Nome do empreendedor: DANIELA GAVASSO WIERZBICKI 

CNPJ no. 35.188.18510001-94 	 O 
Telefone: (42) 9 8849-9949 
Endereço: PC PAPA PIO XII, 342 - CENTRO - CRUZ MACHADO-PR 

Doc. Identificação: RG 9.620.745-O SESP/PR 

CPF 
EMAIL: dani.gavasso®hotmail.com  

2. 	Assinalar com "x" a opção de espaço pretendido: 
1 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, destinado a venda exclusiva de 

bebidas. 

2 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 

alimentícios. 

3 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 

alimentícios. 

4 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda exclusiva de gêneros 

alimentícios. 

() 	 5 	Box metálico de 3 x 3m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias permitidas 

por lei, exceto bebidas. 
6 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias permitidas 

por lei, exceto bebidas. 

7 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias permitidas 

por lei, exceto bebidas. 

8 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias permitidas 

por lei, exceto bebidas. 

9 	Box metálico de 3 x 3 m, com cobertura, tipo tenda, venda livre de mercadorias permitidas 

por lei, exceto bebidas. 

10 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do espaço de 
3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, podendo ser foodtruck ou similar, desde 

que não exceda a área predefinida.) venda exclusiva de gêneros alimentícios. 
11 	Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do espaço de 

3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, podendo ser foodf ruck ou similar, desde 

que não exceda a área predefinida.) venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

12 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do espaço de 

3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, podendo ser foodtruck ou similar, desde 
que não exceda a área predefinida.) venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

13 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do espaço de 
3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, podendo ser foodfruck ou similar, desde 
que não exceda a área predefinida.) venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

14 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do espaço de 
3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, podendo ser foodfruck ou similar, desde 

que não exceda a área predefinida.) venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

15 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do espaço de 

3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, podendo ser foodtruck ou similar, desde 
que não exceda a área predefinida.) venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

16 Box sem estrutura (interessado deverá montar sua própria estrutura dentro do espaço de 

3 x 3 m, devendo ser de material metálico, com ou sem cobertura, podendo ser foodtruck ou similar, desde 
que não exceda a área predefinida.) venda livre de mercadorias permitidas por lei, exceto bebidas. 

17 	Box em estrutura coberta de alvenaria, espaço físico em prédio da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente com 6 x 5 m destinado a venda exclusiva de bebidas. 

Cruz Machado - PR, 01 de dezembro de 2022. 

'~)T 
DANIELA GASO WIERZBICKI 

Requerente 


