
Prefeitura do Município de Apucarana 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa. n" 25 
CEP 86.800-280 APUCARANA - PR I www.apucarana.pr.gov.br 

Apucarana, 09 de abril de 2019. 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODEA 

Atendendo a necessidade de avaliação das empresas requerentes 
dos benefícios do PRODEA, visitei a empresa "ARAUCARIA ASSESSORIA 
INDUSTRIAL LTDA. - ME" ,com o CNPJ 22.757.245/0001-09, a qual está 
requerendo junto ao município, os terrenos 5/ A/3 e 5/ A/7, da quadra 01, 
com 1.703,02 m2 cada, perfazendo um total de 3.406,04 m2 no Parque 
Industrial Galan. 

O motivo da visita foi de fotografar e avaliar o potencial da empresa 
em questão. 

Pude verificar que estão atuando em plena produção, na fabricação 
de tanques de fibra de vidro, os quais são vendidos em todo o país, 
havendo já um estudo para exportação para o Mercosul. A empresa deve 
gerar entre empregos diretos e indiretos cerca de 21 vagas. Pelo sistema 
de produção a empresa pretende investir R$ 800.000,00 em edificações e 
equipamentos, sendo que trabalha com um produto de valor agregado 
relativamente alto o que poderá gerar boa arrecadação ao município. 

Diante do exposto, acredito que o empreendimento é viável e a 
empresa poderá ser atendida em sua solicitação. 

~~ •.. --··-- 
Marcelo F.liezer 
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1 À PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA i 

1 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio. 
1 

Ao Departamento de Indústria 

REQUERIMENTO 
Prezado Senhor 

Pelo presente ª empresa: "__/jg_gucA~i.4 4s:~:..s;s,·o XI~ 1 AdvsrJ?_i!./C /.íd1_" 
vem requerer benefício do Programa de Desenvolvimento Econômico de 

'

. Apucarana - PRODEA, ao mesmo tempo apresentar informações sociais e 
. econômicas através de Projeto de Viabilidade Econômica anexo e demais 

~

, documentações exigidas pela Lei 009/02 - regulamentada pelo Decreto 308/2003. ' 

----------- . ·-·-·------··--------·-------· ---·----------! Benefício Requerido: ! 
1 , 

1 • , 1 

1 N Terreno Industrial" ( ) Incentivos Fiscais ( ) Terraplenagens i 

1 ( ) Outros - especificar: 

-- .. ·-----------------------···-···--·-···-·--··--·-·-···-------------, Atividade Econômica da empresa: => ! 

1 

1~0</,1 t:11,d,;s14'.1~( r;; Gw_1VfC.4u cÍe TA<.g>-tes e~ {t!J<A o/e v,~d.t-o! 
C YKe m OLd 1q ().D s ' 

1 Telefones para contactos ~{' ") :.2, q - 
0 1 

-1 i <f _.J :.J'-to2 ~ 8 5 o .3 - , ut-'1 -2 ~ .:ic2 5 -., 
1 E-mail => . / 
i CDv, ATD@A~./v..X,-A1<·, ti i lldvs/R 14'(. Wlr1, h~ J 

1 ' 1---------------------------------·----····-···----------··-·-----·. --·--·--··-· -·-···-----·-· ·----------·-----· ----··-···-·· ·····----·· ·1 

CNPJ: · / _ 1 

,9;;. +s t. Ql.i :s ;O;DJ - oci 1 

Nome do Responsável => b,- . A. /'_ . 
1 s. UNiOI( rAi?eCtdo /-e{, Tê:_ ------1 
1-----------------··-·----·-····-·---- ·--·--·-----------···--·-··--------------------_] 

i Apucarana, OJ de A-6osTV de ci2 OJ 1-/,J 



1.1 

A PREFEITURA MUNICl~AL DE APUC~RANA ------1 
SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO 1 

DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 

--------------------------------------------·-----·--··--·-----------··--·-------! 
- i 

"P R O J E TO D E VI A BILI D A D E ECO NO MICA" I 
Finalidade: Requerimento de Incentivos através do \ 

Programa de Desenvolvimento Econômico de Apucarana i 

----------- PRODEA - __ Lei. Municipal nº 09/02 ·--------·---- -~-1 
1 

1 

E-mail: ô2w7J/'1/26/ &l!VC,i,,i4 /;.k7.e!4< ú:Jm. d,;z 1 

1.4 Telefones: (.!{3) 5Yol-</ :J5o:.; - g 9g_;;_-3 J.,?'51 ' 
1.5 Atividade econômica: ~M['ÀJ ck 71JYi)Wf fferJ /t°k, dz !/}d,,, ~ @.ox,~ 

1.6 -CNPJ : olr<-· f5 lol1'..S,ÂmJ -- 0'7'. 1 
1 

1.7 - Inscrição Estadual: (ftJ :J j{) óo?,/ ~ ~f°J i 
i 
! 

1-----· 
1 

1 
1 

1 
1 r-·- 
1 

1 Razão Social 

,, 

da Empresa: ~i{ /JSJt~/4 jj,.jJ.J.5;/1ç11'.K' .J..7{4; 
I 

DATA FUNDAÇÃO: 0~ ~ //llJIO c4 d<fJ_/.:5 / 
Endereço atual: i3.XfrJUÚt .6R -3 ) 6' JI h1 c:23 .:Z 
C.E.P. &6 g/3 -;>{Q i 

l
i 1.2 

1.3 

1.8 - Nomes da Composição Societária: 

a) 41 M11 tM&</l &tre - 

e)---------------------------- 

2- Incentivos pretendidos 
e: 

2.1 ()() Lote de Terreno Industrial> Área? ( em m2): 3,,Smm ____ __:_ _ 
"r Anexar o anteprojeto (Layout) da construção civil, compatível com a metragem do 

j terreno solicitado (4o<Yo), inclusive com as perspectivas futuras. 
1 

l 2.2 ( ) Espaço no IBC / Vila Nova> Área? ( em m2:) --------------- 
' 
1 
.

1

2.3 ( ) Terraplenagem . 

. 2.4 ( ) Incentivos Fiscais (especificar): 

2.5 ( ) Outros -( especificar) : 

! .. ., _ 



,-------------------- -- ---------- ------·---·--· ----- ---- -----·----- ·-- -- -- --- --- ·-----------·----------·------ ----------- --·- -·-·-·----- 
: 3- Investimentos financeiros projetados: 

13.1 
/ 

/ Soma dos investimentos .... R$ ~.~ CzJ 
/ 4- Projeção de Faturamento Bruto anual 

1 
1 
1 
i 
1 

1 4 1 
1 
/ 4.2 
1 

1 

/ 4.3 Fornecedores (Cidades, Estados): 
1 ,. 

/ /1/VC:,01ri1,# , ,éovdv,r,,;4 - 4M1:-V{J,q - 5,'h; '?r1t/ÍO 
1 

1 s- Processo o eracional da atividade: Descrever , J,=, 
f '-'.Jt". ' 'd.e M,§7,zi4, · · :·,n//,;J " 41-Pa« ff..cJe?àl e« ,Pn'v=rv,~ 

1 ?tJR 4 . /5 7hv7 tJ · ?J {} O llTf';t,.J/llf' ,v Fel ·;q 1?'71 ';t,c s -'S d e / 

3.2 

3.3 

·--·-··1 

Edificações - Recursos aplicados 

Capital próprio R$ 

Capital de terceiros R$ , 
) 

Imobilizados R$ 

Inovações do processo produtivo. R$ 50, CtV 0:7 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

Mercado d - JrJvfl, I .. / · J ~· 7âp e atuação ,(Cidades, Est d . 'CtJ.{ ?/ Ú'lnJ;,1/)W'.I T 
7'5k',& /l?rf.'/ 0 . a os). 'S IV/f?t:tv.« / 

1 

1 
1 

Com a expansão, em Reais: R$ 

Produtos a serem produzidos e/ou comercializados: 

Mercado Concorrente {Cidades, E~t~dos): 
2dTv[)q (4~pl/J1 e 5;4-.;; )79-Jlu 

6- A atividade irá produzir algum tipo de poluição ambiental? 

6.1-Sim M 6.2 - Não ( ) 

/ Em caso ª:irmativo descrever tipo de olui - 

1 
Se necessitar anexar folha(s). ,. p çao e tratamento a ser utiliza_do e/ou des~nação. 

!Í/f/(Ji/{ /ll!Jf. )1JV46Ç,V; Ô ,4!, t,~l!.fleítJJ íA/vt) ~J / () (? /é,veh/Pf )_,/(3JJ jd.__; l e.n tf/v'f/57/i-o/ 5 ~if ,.{ ·ílf r17f1 d.:J Ft<im/r/-Ú4 ;7! efVTé e 5,<7e,u("vt/,:,.,,Ú4-r77-ê!,1/1<? 
1(1,{);1 --;::J-;----J----:-r-·- '----6r-f-- ~- ' .. - 1 -, 1 ru. 7,Wr~I o -1,,v e ti(: ê?n'~·-·-···------------------------- ! -------····-·-·-- .) 

2 



17- Númer: atual de em=· 
; 7.1 - Diretos: 6 7.2 - Indiretos: _/5 7.2 - Média Salarial: R$ J 5CO; 00 

8 - Projeção da Necessidade de Pessoal 

1 M;;~:~~~z~er) _ _f ~uan~ade ... r~~y~Sf ~~rii~a 
·-~Àv/4~Lf\,C0>J.'\Jy(:- ~.:. --=:--s-·--~.:-==~- -~~(·&>,7tX==-~~-=~~:r=:~:5=--~-- · -- 
::d::uz --- . _ · ~--:-=-- ~--- ,-;:::;,~ ~~-~---- _ 

·.,((Ç"7l</C(S7jJ 1&cLST1<!.< <2. L&l{r!I/JOÇ -+~----· -·-·-·- 
r-- ---·----- -----··---~--------------·-·-··---·---1-----·-·----············-· 

r-:::-:.::-:;----------···---·-------·--·' ··-·--···- ·---------1---- ----~:=~~- =~~-=--·-=-=~-=--~J==-=--~------~--. 
~

OTAL M.O. DIRETA---!·----{;_ _ 

OTAL M.O. INDIRETA )5 , --------·-------- .. -----··--·-··--·- -- -- -1- -- - r 
. [rotai Geral M.O. (D+l)I I ai 
---------· ------------·------·-· -----·-··· -------------· ··--·· 

9. Quais impostos que são gerados pela empresa? 

> ICMS 0) ISS (Á Simples (,L-) 

9.1 Relacionar os valores de recolhimento em R$ (reais) dos últimos 6 meses: 

-------------- ------ . ---------------- ------------ --- ·- -- .. ····-··-····--- 

---- --- ------------ ----------- -- ·-------------------- .. ,. _ 

., 
_) 



30/04/2019 Comprovante ce !n$cr:·;â,:) e df.~ Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie Junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMEF<0DE1Nscr,içAo ~OMPROVANT. E DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
22.757.24510001-09 CADASTRAL 
MATRIZ 

NOME (Ml>RESARI/\L F 
Araucária Assessoria Industrial Ltda 

DATA DE /\BERTURA 
01/07/2015 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE F/\NTASI/\) 
...•..•.••• "* 

------------------- 
CÓDIGO E DESCHIÇÀO lJ/\ ATIVIDADE F.CON<:!MIC/1 ! 'IWSUI 'f,L 
74.90-~-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCl,IÇÀC D/\S /\TIVIO/\DES t:CON(JMIC/\S SECIJNDÀRI/\S 
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 
33.11-2-00 - Manllten5ão e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO 0/1 NATUREZA JURiDIC1\ 
206-2 • Sociedade Empresária Lir_:iitada 

G/\IRHO/DISTHtTO 
PARQUE INDUSTRIAL ZONA 
OESTE li 

--- . -----] 
-· 1 

------- ~ 

~ 

_J E] 
ENIJEREÇO ELErnóNICO .. ~- -· -1 
ARAUCARIA.JUNIO._R@GMAIL.COM Qyr;~~,2- ~._2_2_7 __ _ __ ] 

1 :'.'.':~: CéDEHATIVO °'ESf'ONSA.1/El. ([FR)-·----·--- .. ---· 

. ------ 
DAT/\ 011 SITU/\ÇÀO CADASTRAL 
01/07/2015 

•• 
SITUA(,:ÀO ESPECIAL 

------··--------------------· ·---- .• ··-·---· 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863. de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 30/04/2019 às 09:26:36 (data e hora de Brasília) Página 1/1 

Consulta OSA / Capital Social Voltar 



Prefeitura do Município de Apucarana 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25 
CEP 86.800-280 1 APUCARANA - PR I www.apucarana.pr.gov.br 

"COMISSAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-CMDE" 

Ata de Reunião e de Deliberação 
NR. 017/2018 

A Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, no uso e gozo de suas atribuições, conferidas pela Lei 

Municipal nº. 009/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 308/2002, analisando o requerimento da empresa "ARAÚCÁRIA 
ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA - ME.", CNPJ Nº 22.757.245/0001-09, tendo como responsávl Sr. (a) Junior Aparecido 

Felite, com o CPF nº 730.450.479-04, protocolado sob o número 033060/2017 • SEINC - Secretaria de Industria e 

Comércio, passa a considerar: 

01) A empresa requer do Município através do Programa Municipal de Desenvolvimento Económico de Apucarana 
PRODEA - a alienação do lote 05/A/3 com 1.703,02 m2 e lote 05/A/7 com 1.703,02 m2

, totalizando 3.406,04, da 

Quadra 01, Parque Industrial Galan. 

02) O processo operacional e objeto social da empresa é: 
CNAE 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 

03) Empresa entrou em funcionamento em 29.06.2015, emprega diretos e indiretos 21 funcionários. 

DELIBERAMOS 

A Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, no uso e gozo de suas 
atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº. 009/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 308/2002, considerando 
exposição na Ata de Reunião e por ser de interesse público, como preceitua o artigo 5°, do Decreto 
Municipal nº. 308/2002, razão pela qual somos de parecer favorável: 

a) De que esta empresa esteja sendo inserida no Programa de Desenvolvimento Econômico de 
Apucarana - PRODEA, gozando de todos os benefícios constantes no referido Programa. 

b) Por fim, para que se atenda a exigência do artigo 2° do Decreto Municipal nº. 308/2002 deliberamos 
pelo encaminhamento da presente ata, bem como dos documentos nela referidos, para que a 
mesma seja submetida à apreciação do Departamento Jurídico e posterior ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de Apucarana. 

Marcelo Eliezer 
Relator 

envolvimento Econômico - C.M.D.E. 
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fl SITUAÇÃO ATl 
LOTE 5/A/1 
LOTE 5/A/2 

1 LOTE 5/A/3 
i LOTE 5/A/4 

LOTE 5/A/5 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 
Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho 

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65 
EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSADA I Mês de Referência 

12/2018 

AUTORIZADO 

Certificado Digital: Sim 

ICNPJ: 04.643.137/0001-15 IOMEGA CONTABILIDADE L TOA 
ESTABELECIMENTO 

ICNPJ: 22.757.245/0001-09 ~RAUCARIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA ME 
Bairro 

PQ IND ZONA OESTE li 1 

Município 
APUCARANA 

UF 
PR 

Atividade Econômica CNAE 

2 tfotal de Empregados no Início do 1° Dia do Mês Informado 
ADMISSÕES - Ti_l)_o de Movimento 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
1 O admissão de empregado no 1 ° emprego 
20 admissão de empregado com emprego anterior 
25 adm. de empr. com contrato de trab. por prazo determinado 
35 reintegração 
70 transferência de entrada 

Total de admissões 
DESLIGAMENTOS - Ti_l)_o de Movimento 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
31 dispensa sem justa causa 
32 dispensa por justa causa 
40 desligamento por iniciativa própria (a pedido) 
43 término de contrato de trabalho por prazo determinado 
45 término de contrato de trabalho 
50 desligamento por aposentadoria 
60 desligamento por morte 
80 transferência de saída 
90 desligamento por acordo empregado/empregador 

Total de desligamentos 

QUANTIDADE 
o 
o 
o 
o 
o o / 

QUANTIDADE 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

ados no último Dia do Mês Informado 
1 / uantidade de Declarações do Estabelecimento Processadas no Mês 
1 , 

No caso da existência de vínculos repetidos em várias declarações enviadas, apenas a última declaração será 
considerada. 
Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 2019 



•.... __ ...• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Ernitldo em, 02102/2018 / 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: Obd40c26e 



Pá~;:Lna 1 de l 

PODER cTUDICIÁRIO 
cTUSTIÇA DO TPJ,BALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARAUCRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 22.757.245/0001-09 

Certidão nº: 171664513/2019 
Expedição: 30/04/2019, às 09:32:17 
Validade: 26/10/2019;(' 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ARAUCRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)' inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

22.757.245/0001-09, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 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. 



·1- 
~ .. .;;... . 

··-:-··,'" Estado do Paraná 
Secretaria de '.=stado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa / 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 019659130-44 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.757.245/0001-09 
Nome: ARAUCARIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA ME. 

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 =: de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 23/07/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada via Internet 
V'l'JYW J.ª-1. e 11 d a ,RL9QILQ.l 

•• 

PiJginn I dt:1 1 

Emitido via /11/umct PUblico (2510:J/2019 13: 16·41) 



/ 
Prefeitura Mu ni ci p al: de Apucaran.a 

SECRETARL\ DA FAZENDA 
Departamento de Receita Municipal 

RUA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA., 25 - CENTRO CEP: 86800-970 
Fone: (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br 

CNPJ: 757712530001/68 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA / 

Número: 11932/2019 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, em atendimento ao requerimento 

piotocolado em 22/04/2019, sob n.: 19415, em nome de: 

Nome : ARAUCARIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA - ME 

CPF/CNPJ : 22.757.245/0001-09 

Endereço : ROD BR 376 

Bairro : PQ IND ZONA OESTE II 

Cidade : APUCARANA 

3 

UF: PR 

Informado pela seção de Cadastro IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO, que: 

"Possui até a presente data débitos à vencer com a Fazenda Municipal, era o 

que tínhamos a certificar, face ao requerido." 

Finalidade : PARA FINS DE DIREITO/ 

Validade : 60 (sessenta) DIAS. 

OBSERVAÇÕES: 
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO ÔE NEGATIVA, O CONTRIBUINTE É OPTANTE 
DO SIMPLES NACIONAL COM PARCELAMENTO EM DIA JUNTO À RECEITA FEDERAL . 

•• 

Edifício da Prefeitura Municipal de Apucarana 

PEREIRA 
Secretaria da Fazenda 



https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprim ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 22757245/000l-09 / 
Razão Social: ARAUCARIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA 
Endereço: RUA PADRE SEVERINO CERUTI 629 / VILA SAO JOSE / 

APUCARANA / PR / 86808-080 

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 Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referen\es a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das =: com o FGTS, 

Validade: 16/05/2019 a 14/06/2019 / 

Certificação Número: 2019051604342993437037 

Informação obtida em 17/05/2019, às 09:09:20. 

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

1 of 1 
5/17/2019, 9:07 AM 



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

- / . CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: Araucária Assessoria Industrial Ltda 
CNPJ: 22.757.245/0001-09 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5. 172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN ). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 

negativa. 

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 nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuit ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13: 13:45 do ia 25/03/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/09/2019. 
Código de controle da certidão: 44C4.7510.30BF.E45F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 

•• 
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APUCARANA, 26 DE ABRIL DE 2019 

PREZADO SENHOR 

Atendendo ao pedido da parte interessada e para fins de cadastro, 
enviamos a V. sa. a relaçao de FATURAMENTO, referente ao periodo de 

ABRIL/2018 A MARç0/2019 
da firma ARAUCARIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA ME como segue: 

Mês/Ano 
ABR/2018 
MAI/2018 
,JUN/2018 
JUL/2018 
AG0/2018 
SET/2018 
OUT/201.8 
NOV/2018 
DEZ/2018 
JAN/2019 
FEV/2019 
MAR/2019 

F,:it:urDmento 
32.'.:>00,00 
1.111. 51.J 5, 53 
2'.:i.000,00 
25.500,00 
46.000,00 
72.090,00 
:il.346,00 
<:J·1. s o o. oo 
':. 7. '.>00, 00 

0,00 
b ::.\ • '/ -1=) o I () () 

--------------- J 
583.731,53 

,10.000,00 

ATENC IOSAMENT~: 

'/;-y/ - ···",.--;;> - - - ,, ... - •. - - - - ·- - ... - - - - - - - - 
ARAfJCÀRIA, ... AS.S.E.SS.ORT.A IN.DUS'I'RIAL LTDA ·.f'1E 

.c·-------C-NPJ: 22.757.245/0001-09 . 
JUNIOR APARECIDO FELITE 

7.i.dministrador 

in
,.·--~- 

l .Y 

------------ __ · - ~! __ ~ ------ 
RC'.Jl6AN(;ELA DONGHI 

CO/CRC~PR-047.440/0-0- - 
CPF: 025.457.429-70 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA 
CONTRATO SOCIAL 

JUNIOR APARECIDO FELITE, brasileiro. casado em regime de 
comunhão parcial de bens. ernpresàrio. residente e domiciliado nesta 
cidade de Apucarana. Estado do Paraná. á Rua Santo Antonio nº 95 
Vila Feliz, Cep nº 86.808-047 portador ela Cédula de ldenticlade Civil 
RG nº 4.196.408-1-SESP-PR. inscrito no CPF sob o nº 730.450.479- 
04 e ANA PAULA GAMARA FELITE, brasileira. casada em regime de 
comunhão parcial de bens. empresária residente e domiciliada nesta 
cidade de Apucarana. Estado cio Paraná à Rua Santo Antonio. nº 95. 
Cep nº 86 808-04 7. portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 
6.804 026-4-SESP-PI~. inscrita no CF>F sob o nº. 024 024 449-40. 
resolvem por este instrumento particular de CONTRATO SOCIAL. 
constituir uma SOCIEDADE LIMITADA, de acordo corn as seguintes 
cláusulas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do nome empresarial e tipo jurídico 

A sociedade girará sob o nome empresarial de ARAUCÁRIA 
ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA. como sociedade empresária limitada. a qual se 
regerá pela Lei nº. '10.406 de 1 O ele Janeiro de 2002 e pelas cláusulas contratuais aqui 
estabelecidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Da sede social e domicílio 

A sociedade terá sua sede e domicilio nesta cidade de 
Apucarana. Estado do Paraná. localizada à Rua Padre Severino Cerutti . nº 629. Vila 
São José, Ceo nº 86.808-080. podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer 
ponto do território nacional, obedecenc!o às disoosiçoes legais vigentes 

CLÁUSULA TERCEIRA: Do objeto social 

A sociedade tem por objeto social o ramo ele "Serviços de 
Consultoria e Assessoria no Setor Produtivo Industrial Elaboração de Projetos 
Ambientais" 

CLÁUSULA QUARTA: Do capital social 

O Capital Social. inteiramente subscrito e realizado na forma 
prevista neste ato, na importância de R$ 20.000.00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 
(vinte mil) cotas. no valor nominal ele RS ·1 00 (um real) cada uma, fica assim 
distribuído entre os sócios coristas 

Junior Aparecido Felite, subscreve 18.000 (dezoito mil) cotas de capital no valor de 
R$ 18.000.00 (dezoito mil reais). integralizadas em rnoeda corrente do pais. no 
presente ato; 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2015 07:40 SOB Nº 41208224452. 
PROTOCOLO: 152469397 DE 30/06/2015. NIRE: 41208224452. 
ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 01/07/2015 

1UNTI, COt.\f:P.CU-l 
DO PARA NA --·-----···- - 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR152469397 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA 
CONTRATO SOCIAL 

Ana Paula Carnara Felite. subscreve 2.000 (duas mil) cotas de capital no valor de RS 
2.000,00 (dois rnil reais) integralizadas em moeda corrente do pais. no presente ato: 

CLÁUSULA QU!NT A: Da responsabilidade social 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEXTA: Da duração da sociedade e início de atividades 

O prazo de duração da sociedade será por tempo 
indeterminado. iniciando suas atividades a partir de 29 de Junho de 2015 

CLÁUSULA SÉTIMA: Da administração e representação 

A adrninistracào ela sociedade sera realizada pelo sócio 
Junior Aparecido Felite, com · os poderes e atribuições de SÓCIO 
ADMINISTRADOR, autorizado a usar do nome empresarial e da representação social. 
vedado, no entanto. seu exercicio em atividades estranhas ao interesse societário ou 
assumir obrigações seja em favor ele qualquer quotista ou de terceiros. bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorização dos demais sócios. 

Os sócios poderão de cornurn acordo. fixar urna retirada 
mensal, a título de "pro - labore". observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA: Do exercício social e dos resultados 

O exercício social tera inicio no primeiro dia cio mês de Janeiro e 
encerrar-se-á em 31 de dezembro ele cada ano. ocasião em que o sócio administrador 
prestará contas justificadas ele sua administracáo. procedendo à elaboração cio 
inventário. do balanço patrimonial e elo balanço ele resultado econômico ela sociedade 
e preparadas as demais demonstrações financeiras necessárias 
§ 1° A Sociedade podera levantar balanços mensais e/ou trimestrais durante o 
exercício e distribuir resultados com base nestas demonstrações contábeis. 
§ 2º Os lucros e as perdas apurados caberão aos sócios. na proporção de suas 
quotas. 
§ 3º Por deliberação dos sócios que representem a maioria do Capital Social da 
Sociedade. tomada em reunião de sócios convocada e realizada exclusivamente para 
esse fim, a distribuição dos lucros ou resultados entre os sócios poderá ser realizada 
de forma desproporcional em relação à participação de cada um no Capital Social da 
Sociedade. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2015 07:40 SOB Nº 41208224452. 
PROTOCOLO: 152469397 DE 30/06/2015. NIRE: 41208224452. 
ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA 
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SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 01/07/2015 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site 
www.empresafacil,pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR152469397 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA 
CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA NONA: Da alienação das cotas 

As cotas sao mdrvisrveis e nao poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio. a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço. direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda. formalizando. se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente 

CLÁUSULA DÉCIMA: Da deliberação elas contas 

Nos quatro meses sequintes ao término do exercicro social. os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

As deliberacóes sociais serão tornadas em 'reuniào dos sócios". 
convocadas pelo administrador. ou por qualquer sócio. quando aquele retardar a 
providência por mais ele quinze dias 

!,s convocações serao feitas através de correspondência direta 
ao sócio, enviada ao endereço constante no ato constitutivo ela empresa, cabendo ao 
interessado comunicar eventual mudança. 

A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem. 
por escrito. sobre a matéria que seria objeto delas. assim corno a subscrição ele todas 
os sócios no balanço patrimonial equivale é'l prestação e aprovação elas contas da 
administração do período correspondente 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das disposições finais 

Declara o sócio administrador náo estar impedido. por lei especial. 
e nem condenado ou encontrar sob eíeuos da condenacao a pena que vede ainda que 
temporanarnente. o acesso a carqos públicos. ou cr11T1e íalimentar. de prevaricação. 
peita ou suborno, concussão. peculato ou contra a economia popular. contra o 
sistema financeiro nacional. contra as normas de defesa da concorrência. contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade 

Falecendo ou interditado qualquer sócio. a sociedade continuará 
suas atividades com os herdeiros. sucessores e o incapaz Não sendo passivei ou 
inexistindo interesse destes ou ele (S) sócio (s) remanescente (s). o valor ele seus 
haveres será apurado e liquidado com base na siluacáo patnmonial da sociedade. á 

data da resolução. verificada em balanço especialmente levantado Igual 
procedimento será adotado ern outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/07/2015 07:40 SOB Nº 41208224452. 
PROTOCOLO: 152469397 DE 30/06/2015. NIRE: 41208224452. 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA 
CONTRATO SOCIAL 

Os casos omissos e pencencias resultantes do presente serão 
resolvidos de comum acordo e. permanecendo a discórdia. as partes se valerão do 
compromisso arbitral, na forma da Lei n 9.307/96 

E, por assim terem Justo e contratado, lavram, datam e assinam, 
o presente instrurnento ern urna via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros 
a cumpri-lo em todos os seus termos. 

- .....•. ->j(.:'t'; 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

JUNIOR APARECIDO FELITE, brasileiro. casado em regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta 
cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua Santo Antonio nº 95, 
Vila Feliz, Cep nº 86.808-047, portador· da Cédula de Identidade Civil 
RG nº 4.196 408-1-SESP-PR. inscrito no CPF sob o nº 730.450.479- 
04 e ANA PAULA CAMARA FELITE, brasileira, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada nesta 
cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua Santo Antonio nº 95, 
Vila Feliz, Cep nº 86.808-047, portadora da Cédula de Identidade Civil 
RG. nº 6.804.026-4-SESP-PR, inscrita no CPF sob o nº. 024.024.449- 
40, únicos sócios cornponentes da Sociedade Limitada que gira sob a 
denominação social de ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL 
L TOA- ME. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
22757.245/0001-09. com sede e foro nesta cidade de Apucarana, 
Estado do Paraná, à Rua Padre Severino Cerutti, nº 629, Vila São 
José, CEP nº 86.808-080. conforme contrato social registrado na 
Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41208224452, 
em 01 de Julho de 2015, resolvem por este instrumento particular de 
alteração de contrato social, alterar e modificar o seu contrato primitivo 
de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa passa a ser "Serviços de 
consultoria e assessoria no setor produtivo industrial, elaboração de projetos 
ambientais: Comércio atacadista de produtos químicos e resíduos de produtos 
químicos". 

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço dos sócios Junior Aparecido Felite e Ana Paula 
Camara Felite, que era na Rua Santo Antonio nº 95, Vila Feliz, Cep nº 86 808-047, 
Apucarana, Estado do Paraná, fica alterado. a partir desta alteração para a Rua São 
Paulo, nº 577, Aptº 03. Vila Feliz. Cep nº 86.808-070, Apucarana, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2015 11:14 SOB Nº 20156559803. 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e 
assinam o presente instrumento, em uma via de igual teor e forma, obrigando-se 
fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Apucarana (PR), 14 de Outubro de 2015. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

JUNIOR APARECIDO FELITE, brasileiro. casado em regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta 
cidade de Apucarana, Estado elo Paraná, à Rua São Paulo, nº 577, 
Aptº 03, Vila Feliz. Cep nº 86 808-070. portador da Cédula de 
Identidade Civil RG nº 4.196.408-1-SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 
730.450.479-04 e ANA PAULA CAMARA FELITE, brasileira, casada 
em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e 
domiciliada nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São 
Paulo, nº 577, Aptº 03. Vila Feliz, Cep nº 86.808-070, portadora da 
Cédula de Identidade Civil RG. nº 6 804 026-4-SESP-PR, inscrita no 
CPF sob o n". 024.024449-40, únicos sócios componentes da 
Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de 
ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA- ME, pessoa 
jurídica de direito privado. inscrita no CNPJ nº 22.757.245/0001-09, 
com sede e foro nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua 
Padre Severino Cerutti. nº 629, Vila São José, CEP nº 86.808-080, 
conforme contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná. sob o NIRE nº 41208224452, em 01 de Julho de 2015 e 
última alteração de contrato social sob o nº 20156559803 em 27 de 
Outubro de 2015, resolvem por este instrumento particular de 
alteração de contrato social, alterar e modificar o seu contrato primitivo 
de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa passa a ser "Serviços de 
consultoria e assessoria no setor produtivo industrial. elaboração de projetos 
ambientais; Comércio atacadista de resíduos industriais" 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E. por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o 
presente instrumento, em uma via de igual teor e forma. obrigando-se fielmente por si 
e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Apucarana (PR), 18 de Novembro de 2015. 

) 

! \ 
;-,) - jf.f':, 
~0-tJ:.- . 

ANA ;P~tJLÂ CAM ARA FELITE 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2015 14:24 SOB Nº 20157382931. 
PROTOCOLO: 157382931 DE 11/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
PR157382931. NIRE: 41208224452. 

JI.JNTt, (OM[R(1,,J ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA GERAL 

CURITIBA, 15/12/2015 
www.empresafacil.pr.gov br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 NIRE Nº 41208224452 
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

JUNIOR APARECIDO FELITE, brasileiro, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta 
cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São Paulo, nº 577, 
Aptº 03, Vila Feliz, Cep nº 86 808-070. portador da Cédula de 
Identidade Civil RG nº 4 196408-1-SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 
730.450.479-04 e ANA PAULA CAMARA FELITE, brasileira. casada 
em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e 
domiciliada nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São 
Paulo, nº 577, Aptº 03, Vila Feliz, Cep nº 86.808-070, portadora da 
Cédula de Identidade Civil RG. nº 6.804.026-4-SESP-PR, inscrita no 
CPF sob o nº. 024.024.449-40, únicos sócios componentes da 
Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de 
ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA-ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.757.245/0001-09, com sede 
e foro nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua Padre 
Severino Cerutti, nº 629, Vila São José, CEP nº 86.808-080, conforme 
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, 
sob o NIRE nº 41208224452, em 01 de Julho de 2015 e segunda 
alteração de contrato social sob o nº 20157382931 em 15 de 
Dezembro de 2015, resolvem por este instrumento particular de 
alteração contratual, alterar e modificar o seu contrato primitivo de 
acordo com as cláusulas seguintes 

CLÁUSULA ?RIMEIRA: O objeto social da empresa passa a ser "Serviços de 
consultoria e assessoria no setor produtivo industrial, elaboração de projetos 
ambientais; Comércio atacadista de resíduos industriais e Fabricação de tanques de 
cimento realizado no local da obra". 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede da sociedade à Rua Padre Severino Cerutti, nº 629, 
Vila São José, Cep nº 86.808-080, nesta cidade de Apucarana, Estado do Parará, fica 
transferida para a Rua São Paulo, nº 577, Aptº 03, Vila Feliz, Cep nº 86.808-070, 
nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 NIRE Nº 41208224452 
TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL 

E. por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o 
presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros 
a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Apucarana (PR), 08 de Agosto de 2016. 

. · · tR'ítffi'tWtl/ 
: JUNTA COMERCIAL 
' DO PARANA ' '----··----- 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 NIRE Nº 41208224452 
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

JUNIOR APARECIDO FELITE, brasileiro, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta 
cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São Paulo, nº 577, 
Aptº 03, Vila Feliz, Cep nº 86 808-070, portador da Cédula de 
Identidade Civil RG nº 4 196.408-1-SESP-PR, inscrito no CPF sob o nº 
730.450.479-04 e ANA PAULA CAMARA FELITE, brasileira, casada 
em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e 
domiciliada nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São 
Paulo, nº 577, Aptº 03, Vila Feliz, Cep nº 86.808-070, portadora da 
Cédula de Identidade Civil RG. nº 6.804.026-4-SESP-PR, inscrita no 
CPF sob o nº. 024.024.449-40, únicos sócios componentes da 
Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de 
ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA-ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.757.245/0001-09, com sede 
e foro nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São 
Paulo, n. 577, Apto. 03, Vila Feliz, CEP n. 86.808-070, conforme 
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, 
sob o NIRE nº 41208224452, em 01 de Julho de 2015 e Terceira 
Alteração de contrato social sob o nº 20164910689 em 12 de Agosto 
de 2016, resolvem por este instrumento particular de alteração 
contratual, alterar e modificar o seu contrato primitivo de acordo com 
as cláusulas seguintes: 

;,~r·.f'1."'1,I 
_ _) 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa passa a ser "Serviços de 
consultoria e assessoria no setor produtivo industrial, elaboração de projetos 
ambientais; Comércio atacadista de resíduos industriais e Fabricação de tanques de 
cimento e de fibra de vidro realizado no local da obra, manutenção e reparação de 
tanques". 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 NIRE Nº 41208224452 
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o 
presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros 
a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Apucarana (PR), 16 de Janeiro de 2017 . 

.,,....,------ - ' / 

,/ ,,./' ,// ,.,,,-~---- 
/ <·"l./ ~ 

./-"/ <:.' / - ,, 

... -,;·/ 
ljLJNIORAPARECIDO FELITE 

I . 1 , • 
•1/Jí/,f;--t-- l_v'úf,L,tL- .... -·· 

'·!:?{(]:- __ ,, 
ANA PAULA GAMARA FELITE 

JUNTA COM(RCrAI 
DO PARA./',,A 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 NIRE Nº 41208224452 
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

JUNIOR APARECIDO FELITE, 'rasileiro, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta 
cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São Paulo, nº 577, 
Aptº 03, Vila Feliz, Cep nº 86.808-070, portador da Cédula de 
Identidade Civil RG nº 4.196.408-1-SESP-PR, inscrito-no CPF sob o nº 
730.450.479-04 e ANA PAULA GAMARA FELITE, brasileira, casada 
em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e 
domiciliada nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São 
Paulo, nº 577, Aptº 03, Vila Feliz. Cep nº 86.808-070, portadora da 
Cédula de Identidade Civil RG. nº 6.804.026-4-SESP-PR, inscrita no 
CPF sob o nº. 024 024.449-40. únicos sócios componentes da 
Sociedade Limitada que gira sob a denominação social de 
ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA-ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.757.245/0001-09, com sede 
e foro nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, à Rua São 
Paulo, nº 577, Aptº 03, Vila Feliz. CEP nº 86.808-070, conforme 
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, 
sob o NIRE nº 41208224452, em 01 de Julho de 2015 e Quarta 
Alteração de contrato social sob o nº 20170332217 em 19 de Janeiro 
de 2017, resolvem por este instrumento particular de alteração 
contratual. alterar e modificar o seu contrato primitivo de acordo com 
as cláusulas seguintes: 

.( :s:\ 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade à Rua São Paulo, nº 577, Aptº 03, Vila 
Feliz, Cep nº 86.808-070, nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná, fica 
transferida para a Rodovia Br-376, nº 03, Km 07, Barracão 03, Parque Industrial Zona 
Oeste 11, Cep nº 86.800-762, nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná . 

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço dos sócios Junior Aparecido Felite e Ana Paula 
Camara Felite, que era na Rua São Paulo, nº 577, Aptº 03, Vila Feliz, Cep nº 86.808- 
070, Apucarana, Estado do Paraná, fica alterado para Rua Marechal Deodoro, nº 31, 
Vila Santa Rosa, Cep nº 86.811-030, Apucarana, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 
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ARAUCÁRIA ASSESSORIA INDUSTRIAL L TOA - ME 
CNPJ Nº 22.757.245/0001-09 NIRE Nº 41208224452 
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam o 
presente instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros 
a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Apucarana (PR), 04 de Abril de 2017. 

,..,.-.- 
_..::;;;;...:..--·-·---- . - 

~l1NIOR APARECIDO FELITE 
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zvserviço de Registro de Imóveis 
Comarca de Apucarana - Estado do Paraná 

George Rodrigues da Silveira Neto 
Oficial de Registro 

Comarca de Apucarana Estado do Paraná 

protocolo 
n'' 95.:::s.:; 

LIVRO NQ 2 REGiSTRO GERAL 

E!--1: i o C:S JULHO CE: 20l/. 

IMÓVEL: Lote de terras sob nº.05/A/3 (cincc/A/~~~s), 
05/A, da Quadra nº.01 1uml, com a ârea de s ubc í v i s ã o do 

1.703,02 rn2 
Lote 
(mil setecentos e 

q·,:aci:-acios) , situado no 
nesta ::ide.de! de ri: r o c a s s equ i n t s s 

Lotea.'1\en to Parque Industrial Galan, 
\' i.r]UJ.õ 

P...c Nor:.e! 
.,:f::;: - !' C:.\'. ·::: .. :, 

CC17i a c orn 2 5 .. 9 6 me ::. tc«: 
Leste, cem o Lote 5/A/~, cem 68,74 met=os; Ao Sul, COI ~ate 
5/A/7, cem 26, 32 rnet=os; A Oeste, com o :ate 5/A/2, cc~ Cl,S~ 
~~-+- ...,..,..._ - ···-- , .•...... ',..-~. 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE APUCARAN.r,., 
di:-eita p~bl~co inr.erno, corr. sede 

Georq:= Rodrigue:; da s::..ve.:..rê. ~Ie-::c, C:iic::.:.:.: .. ~. :-J-=- 

_:\ pre;:;r:r::t-2 certidão ,~. copia !ici d,1 ficha 
,1ngmai ,:r quivada nexte O ficio extraida 
cios tenuos elo artigo 19 i· 1 ::· da Lei 601 :~ 
ele :~ l de dezembro de- 19 ~3_ 

i FUNARPEN 
SELO DIGITAL fJ.Q 

6ZqaJ.vIQFj.vpPnz 
Controle: 
I8v1SY. k5TG9 

Consulte esse selo em 
ht.tp.:.LL..funar::pen. com .br -------------------·-· 
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Documente -vssinndo ~)ig:ra::11(·: 
GEORGE RODR!GL'ES.'),:._ 
SIL\'E!R.-\ :-<ETC) 
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Prefeitura c1o Município de Apucarana 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25 
CEP 86.800-280 , APUCARANA - PR I www.apucarana.pr.gov.br 

PARECER DA PROCURADORIA GERAL 

Consoante análise do pedido e documentos em anexo, em especial 

pela deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - 

CMDE, opina esta Procuradoria Geral, nos termos da Lei Municipal nº 009 /2002 

(Lei do PRODEA), pelo deferimento do pedido de alienação do imóvel descrito 

como lote nº 05/ A/3, quadra nº 01, com área de 1.703,02 m2 e lote nº 05/ A/7, 

quadra nº 01, com área de 1.703,02 ambos no Parque Cidade Industrial Galan, em 

favor da Empresa ARAUCARIA ASSESSORIA INDUSTRIA LTDA - ME, CNPJ 

nº 22.757.245/0001-09 , devendo restar consignado na Lei que autorizar a 

alienação, além dos incentivos previstos no artigo 10, disposição legal acerca do 

cumprimento dos encargos prescritos no artigo 11, bem como disposição acerca da 

reversão administrativa em caso de não cumprimento destes encargos. 

SMJ. é o Parecer 

Apucarana, Paraná, 27 de maio de 2019. 

) 
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E DE FRANÇA 
---~~~~nº 31.740 

c - do Município 


