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CERTIDÃO
CERTIFICO a pedido de parte interessada que, revendo os livros
existentes neste Oficio, dentre eles o de n° 0574-P, às folhas, n° 053,
encontrei lavrada a Procurações do seguinte teor:
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: AUTO POSTO MELAN
LTDA, NA FORMA ABAIXO:
SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem
que, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (23/10/2020), nesta cidade e
comarca de Maringá, Estado do Paraná, em cartório perante mim, 3° Tabelião, compareceu como
outorgante, AUTO POSTO MELAN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na
Rodovia PR 317 KM 48, s/n° - Parque Industrial IV, CEP: 86770-000, na cidade de Santa Fé - Paraná;
inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.121.119/0001-00; com o Contrato Social devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR NIRE sob n° 4120409999-8, aos 30/04/1999; Quarta
Alteração e Consolidação Contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná JUCEPAR sob n° 20120055791, aos 02/01/2012; Sexta Alteração e Consolidação Contratual
devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR sob n 20197741665, aos 13/12/2019;
e, Certidão Simplificada sob n° PRC2004267831, expedida por' meio da mesma JUCEPAR, aos
21/10/2020, às 08:08:16 horas; cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas sob n° 1522, neste ato
representada por sua sócia administradora, MARIA INEZ AJITA, brasileira, divorciada, empresária,
nascida em Paranavaí-PR, aos 01/09/1958, filha de Anibal Ajita e de Noriko Ajita, portadora da Cédula
de Identidade n° 1.791.086-8-SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob n° 360.044.649-53, email não
informado, residente e domiciliada na Avenida Cerro Azul n° 2649 - Zona 02, CEP: 87.010-000, nesta
cidade de Maringá-PR; a administradora da ora outorgante declara sob as penas da lei que a Sexta
Alteração e Consolidação Contratual, apresentada, é a última vigente, isentando este Notariado de
quaisquer responsabilidades; reconhecida como a própria pelos documentos que porta e apresentou, cuja
capacidade jurídica dou fé. E, pela outorgante, através de sua representante, me foi dito que por este
público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador,
ALFREDO BRIANEZI NETO, brasileiro, casado, autônomo, nascido aos 05/01/1983, filho de Luiz
Carlos Brianezi e de Aparecida Maria Corsini Brianezi, portador da Carteira Nacional de Habilitação n°
03035674763-DETRAN/PR, onde encontra-se consignado a Cédula de Identidade n°
8058170-0-SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 045.733.659-58, email não informado, residente e
domiciliado na Rua Lupicino Rodrigues, n° 166 - Jardim Itatiaia, nesta cidade de Maringá-PR; com
amplos, gerais e ilimitados poderes, para com esta se apresentar, praticar os seguintes atos: a.- promover
participação da outorgante em licitações públicas, em qualquer de suas modalidades, concordar com
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todos os seus termos, assistir a abertura de propostas; fazer
impugnações, reclamações, protestos; prestar
cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou
depositadas; transigir, desistir, assinar
qualquer documento que se fizer necessário e praticar todos os
atos necessários ao cumprimento do
presente mandado; constituir advogados usar dos poderes da cláusula "Ad
Judicia", e os especiais de
transigir, desistir, recorrer, mover ações quem de direito, fazer acordos, variar de ação, interpor
recursos
as Instâncias Superiores; b.- gerir e administrar todos os negócios e interesses da outorgante, possuídos
ou que venha a possuir, a qualquer titulo; podendo para tanto, transigir livremente em Juizo ou fora dele;
pagar, receber, passar recibos e dar quitação; admitir e demitir empregados, assinando carteiras de
trabalhos, rescisões de contrato de trabalho e demais documentos necessários na área trabalhista e
previdenciária; comprar e vender mercadorias do seu ramo de negócio; representá-la perante quaisquer
Bancos, Casas Bancárias, Caixa Econômica Federal, e demais instituições financeiras públicas ou
privadas, em especial junto ao Banco do Brasil S/A; Banco Bradesco S/A; Caixa Econômica Federal;
Banco Itaú S/A; Banco Itaú Unibanco S/A; Banco Santander Brasil S/A; Banco Santander S/A;
Cooperativa de Crédito Livre Admissão União PR Sicredi União PR; Cooperativa de Poupança e Crédito
de Maringá - SICOOB Metropolitano; em quaisquer de suas agências, podendo abrir, movimentar e
encenar contas correntes, cadernetas de poupança e demais aplicações, emitir e assinar cheques; aceitar
duplicatas; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e condições
necessárias; receber, passar recibos e dar quitação; solicitar saldos e extratos; autorizar débitos em contas
relativos a operações, retirar cheques devolvidos; movimentar conta corrente com cartão eletrônico;
sustar contra-ordenar cheques; cancelar e baixar cheques; efetuar resgates e aplicações financeiras;
efetuar pagamentos e transferência por meio eletrônico; consultar contas, aplicações, autorizar débitos
em conta de todos os gêneros; retirar, autorizar a retirada de talonários de cheques; firmar convênios e
contratos de prestação de serviços; receber e dar quitação de todos os gêneros; descontar e negociar
títulos de créditos, podendo inclusive assinar contratos de desconto de duplicatas e ou títulos diversos,
conceder abatimentos; retirar cheques depositados e devolvidos; autorizar débitos em conta corrente de
todos os gêneros; receber e dar quitação de cheques e duplicatas; requisitar e retirar talões de cheques,
verificar saldos e extratos de contas, apresentar ou receber documentos, fazer declarações, mandar e
receber ordens de pagamentos, fazer quaisquer tipos de aplicações, fazer cadastramento e
recadastramento, requerer, retirar e/ou cancelar cartões magnéticos ou de crédito, inclusive para
movimentação bancária, criar, desbloquear ou modificar senhas; receber citação, intimação e notificação
em procedimentos judiciais e extra-judiciais; consultar depósitos judiciais via intemet; assinar a apólice
de seguro; custódia depositar, negociar, transferir e receber rendimentos de títulos e valores mobiliários;
sacar e depositar importâncias, pagar ou receber quantias inclusive com relação a PIS/PASEP, FGTS,
INSS, SEGUROS, APOSENTADORIAS e PENSÕES, e demais pecúlios a que tem direito, promover
rescisões contratuais, quotas de capital, ações, títulos e demais efeitos; requerer ou renovar licenças;
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firmar quaisquer tipos de convênio, como parte beneficiada
ou prestadora de serviços, ou como qualquer
outra parte no convênio, inclusive os de prestação de
serviços médicos; liquidar ou transferir saldo
devedor, pagar ou receber importâncias, dar e aceitar quitações,
concordar ou não com valores, prazos e
condições a serem firmados; representá-la perante quaisquer repartições
públicas, federais, estaduais,
municipais, autárquicas e entidades paraestatais, sociedades de economia mista,
Agências de Rendas,
Delegacia da Receita Federal, INSS, INCRA, Companhia Telefônicas, Administradora de
Consórcios,
Polícia Federal e Estadual, Alfândegas, Juntas Comerciais, Ministério do Trabalho, Administradora de
Cartões de Crédito, e demais órgãos governamentais de administração pública direta ou indireta, tudo
requerendo, alegando, assinando, promovendo, juntando, retirando e desentranhando documentos,
preencher guias, formulários e requerimentos, pagar taxas e impostos, promover registros e averbações,
requerer e retirar certidões em geral e 2' Via de qualquer documento; fazer declarações de Imposto de
Renda, constituir advogados usar dos poderes da cláusula "Ad Judicia", e os especiais de transigir,
desistir, recorrer, mover ações quem de direito, fazer acordos, variar de ação, interpor recursos as
Instâncias Superiores; representá-la perante Empresas de Correios e Telégrafos, Estradas de Ferro,
Empresas Aéreas, Marítimas, Ferroviárias e Rodoviárias, retirando encomendas e correspondências,
assinando recibos de valores; agindo enfim com os mais amplos e ilimitados poderes na gestão dos
negócios da outorgante, onde com esta se apresente e preciso for, podendo substabelecer somente os
poderes da cláusula "Ad Judicia", sendo o substabelecimento dos demais poderes vedados.
Certifico que as informações do presente instrumento de procuração foram fornecidas pela outorgante, na
forma representada, ficando ela ciente de que_ caso haia algum erro na descricão dos dados ou
informações fornecidas, será necessário a lavratura de nova procuração, não sendo possível
retificação/alteração do presente ato. Por fim, esta Serventia reserva-se no direito de não corrigir erros
materiais neste ato, advindos de declaração da mesma. FUNREJUS, recolhida a importância de R$ 18,56,
conforme guia n' 14000000006213350-6, nesta data. E, de como assim a disse, na forma representada, do
que dou fé, me pediu este instrumento que lavrado, lhes sendo lido em voz alta e achado conforme,
aceita, outorga e assina declarando expressamente que dispensa a presença das testemunhas, de acordo
com o artigo 676, do Código de Normas da Corregedoria da Justiça do Estado do Paraná. Procuração
Protocolada sob n° 3077/20 no livro n° 33 de Protocolo Geral, nesta data. Eu (aa), Glaucia de Almeida,
Escrevente Juramentada a digitei. (na) MARIA INEZ AJITA. Trasladada em seguida. Desta. custas •
384,62 VRC, R$ 74,23. FUNDEP R$ 3,71. Selo Funarpen R$0,80, ISS R$ 1,48. Maringá, 23 de outubro
de 2020. Eu, (a), Antonio Grassam) Neto a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino em público e raso.
NADA MAIS. Era o que se continha em dito instrumento, do qual, bem extrai a presente, a qual
me reporto e dou fé.
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que a presente
foi expedida às
nesta data.
e dou fé.
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AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ 03.121.119/0001-00
SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204099998
TANIA MEYRE MITIKO UDA, brasileira, solteira, nascida em 14/10/1973,
Empresária, residente e domiciliada em Maringá/PR, na Rua Jose Clemente, 573, Zona
07, Apartamento 1401, CEP 87.020-070, portadora da Cédula de Identidade RG. N°
4.705.052-9 SESP/PR e CPF (MF) N. ° 929.206.919-53 e TMP11
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS EIRELI,
Pessoa Jurídica, de direito privado com sede na Rua Dr. Saulo Porto Virmond, 151,
Apartamento 1902, Chácara Paulista, CEP 87.005-090, em Maringá-PR, inscrita no
CNPJ 28.650.085/0001-72, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob
n° 41600609336 por sessão de despacho em 15/09/2017, representada neste ato pela
Sócia TANIA MEYRE MITIKO UDA, brasileira, solteira, nascida em 14/10/1973,
Empresária, residente e domiciliada em Maringá/PR, na Rua Jose Clemente, 573, Zona
07, Apartamento 1401, CEP 87.020-070, portadora da Cédula de Identidade RG. N°
4.705.052-9 SESP/PR e CPF (MF) N. ° 929.206.919-53, únicos sócios componentes da
sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de "AUTO POSTO
MELAN LTDA", com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o
n° 41204099998 por sessão de despacho em 30/04/1999 e última alteração sob n°
20180991396 por sessão de despacho em 08/03/2018, inscrito no Cadastro de Pessoas
Jurídicas CNPJ 03.121.119/0001-00, com sede na cidade de Santa Fé - PR, na Rodovia
PR-317, km 48, Parque Industrial TV, CEP 86.770-000, resolvem por este instrumento
particular de alteração, alterar, consolidar e adaptarem ao novo Código Civil - Lei
10.406/2002, o seu Contrato Social regidas pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade a sécia MARIA INÊZ ARTA,
brasileira, divorciada, nascida em 01/09/1958, Empresária, residente e domiciliada em
Maringá/PR, na Avenida Cerro Azul, 2649, 2551, Casa A23, Jardim Novo Horizonte,
CEP 87.010-910, portadora da Cédula dc Identidade RG. N° 1.791.086-8 SESP/PR e
CPF (MF) N." 360.044.649-53.
CLÁUSULA SEGUNDA: Ingressa na sociedade a sécia M.I. PAR 58
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS EIRELI,
Pessoa Jurídica, de direito privado com sede na Avenida Cerro Azul, 2649, 2551, Casa
A 23, Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-910, em Maringá-PR, inscrita no CNPJ
28.547.535/0001-04, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob n°
41600603435 por sessão de despacho em 31/08/2017, representada neste ato pela Sócia
MARIA INÊZ AJITA, brasileira, divorciada, nascida em 01/09/1958, Empresária,
residente e domiciliada em Maringá/PR, na Avenida Cerro Azul, 2649, 2551, Casa A23,
Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-910, portadora da Cédula de Identidade RG. N°
1.791.086-8 SESP/PR e CPF (MF) N. 0360.044.64953.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia TANIA MEYRE MITIKO UDA, já qualificada
anteriormente, que possuía um capital integralizado de R$ 100,00(cem reais) divididos
em 100 (cem) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, retira-se da sociedade vendendo e

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ 03.121.119/0001-00
SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204099998
transferindo a título oneroso o total do seu capital para a sócia ingressante MARIA
INÉZ AJITA.
CLÁUSULA QUARTA: A sócia TMP11 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS EIRELI, já qualificada anteriormente, que possuía um
capital integalizado de R$ 9.900,00(nove mil e novecentos reais) divididos em 9.900
(nove mil e novecentas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, retira-se da sociedade
vendendo e transferindo a título oneroso o total de seu capital para a sócia ingressante
M.I. PAR 58 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
EIRELI.
CLÁUSULA QUINTA: As sócias ingressantes declaram serem conhecedoras da
situação econômica financeira, tributária fiscal, trabalhista da sociedade, e ainda, as
sócias retirantes, as quais dão as sócias ingressantes, total, geral e rasa quitação da
sessão de quotas ora transferidas.
CLÁUSULA SEXTA: Em decorrência da alteração, fica o capital social de R$
10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor R$ 1,00 (um
real) cada, inteiramente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, fica
assim distribuído entre as sócias:
NOME
QUOTAS
MARIA INÊZ AJITA
100
M.I. PAR 58 ADMINISTRADORA DE
9.900
IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
EIRELI

VALOR
100,00
9.900,00

PART. %
1,00%
99,00%

TOTAL

10.000,00

100,00%

10.000

CLÁUSULA SÉTIMA — A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não
está impedida de exercer a sua administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.
CLÁUSULA OITAVA— Fica investida na função de sócia administradora da sociedade
MARIA INÉZ AJITA, administradora que está autorizada ao uso do nome empresarial
com assinatura individual, vedada, no entanto em participar de atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela
legislação do imposto de renda.
CLÁUSULA NONA: Á vista da modificação ora ajustada e em consonância com o
que determina o art. 2.031 da lei n° 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este
instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a
partir desta data, as cláusulas contidas no contrato primitivo que, adequado ás
disposições da referida lei n° 10.406/2002, aplicáveis a esse tipo societário, que
passa a ter a seguinte redação:
CONSOLIDAÇÃO SOCIAL
AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ 03.121.119/0001-00
NIRE 41204099998

MARIA INÊZ AJITA, brasileira, divorciada, nascida em 01/09/1958, Empresária,
residente e domiciliada em Maringá/PR, na Avenida Cerro Azul, 2649, 2551, Casa A23,
Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-910, portadora da Cédula de Identidade RG. N°
1.791.086-8 SESP/PR e CPF (MF) N. ° 360.044.649-53 e M.I. PAR 58
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS EIRELI,
Pessoa Jurídica, de direito privado com sede na Avenida Cerro Azul, 2649, 2551, Casa
A 23, Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-910, em Maringá-PR, inscrita no CNPJ
28.547.535/0001-04, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob n°
41600603435 por sessão de despacho em 31/08/2017, representada neste ato pela Sócia
MARIA INÊZ ARTA, brasileira, divorciada, nascida em 01/09/1958, Empresária,
residente e domiciliada em Maringá/PR, na Avenida Cerro Azul, 2649, 2551, Casa A23,
Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-910, portadora da Cédula de Identidade RG. N°
1.791.086-8 SESP/PR e CPF (MF) N. O 360.044.649-53, únicos sócios componentes da
sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de "AUTO POSTO
MELAN LTDA", com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o
n° 41204099998 com início de atividade em 19/04/1999 e última alteração sob n°
20180991396 por sessão de despacho em 08/03/2018, inscrita no Cadastro de Pessoas
Jurídicas CNPJ 03.121.119/0001-00, com sede na cidade de Santa Fé - PR, na Rodovia
PR —317, KM 48, Parque Industrial IV, CEP 86.770-000.
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob o nome empresarial "AUTO
POSTO MELAN LTDA", com sede na Rodovia PR — 317, KM 48, Parque
Industrial IV, CEP 86.770-000, em Santa Fé — PR.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ 03.121.119/0001-00
SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204099998
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo o ramo de: "Comércio
varejista de derivados de petróleo, peças e acessórios para veículos automotores e
posto de serviços".
CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
divididos em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, inteiramente
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, distribuído entre as sócias como
segue:
NOME
MARIA INÊZ AJITA
M.I. PAR 58 ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS EIRELI
TOTAL

QUOTAS
100
9.900

10.000

VALOR R$ PART. Vo
100,00
1,00%
9.900,00
99,00%

10.000,00

100,00%

CLÁUSULA QUARTA — As cotas são indivisíveis e não poderão ser concedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.
CLÁUSULA QUINTA — A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas
quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital.
CLÁUSULA SEXTA — O exercício social se estenderá de 10 de janeiro até 31 de
dezembro de cada ano e, a seu término a administradora prestará contas justificadas de
sua gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço
de resultado econômico da sociedade. Os lucros e perdas apurados, com a concordância
de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos, de forma proporcional ou
desproporcional à participação no capital social, ou ficarem em conta de reserva na
sociedade.
Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do
exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição
de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo
1.059 da Lei n° 10.406/2002.
CLÁUSULA SÉTIMA — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todas as sócias.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ 03.121.119/0001-00
SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41204099998
CLÁUSULA OITAVA — As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a título de "pró-labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.
CLÁUSULA NONA— Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo ou inexistindo
interesse destes ou da (s) sócia (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
CLÁUSULA DÉCIMA — Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — Nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, as sócias deliberarão sobre as cotas e designarão administrador (es)
quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — As sócias resolvem em comum acordo dispensar a
elaboração de atas de reunião assembleia de sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — A sociedade iniciou sua atividade em
19/04/1999, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — Fica investida na função de sócia administradora
da sociedade, MARIA INÊZ AJITA, administradora que está autorizada ao uso do
nome empresarial com assinatura individual, vedados, no entanto em participarem de
atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, facultada retirada mensal, cujo valor não
ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — O balanço geral será levantado em 31 de dezembro
de cada ano, cabendo as sócias, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — Fica eleito o foro da comarca de Santa Fé - PR, para
dirimir quaisquer conflitos de direitos e atribuições resultado deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — A sócia administradora declara, sob as penas da lei,
de que não está impedida de exercer a sua administração da sociedade, por lei especial, ou

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos
da condenação.
E, por assim terem, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento em uma via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, por seus
herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santa Fé - PR, 12 de dezembro de 2019.

TANIA MEYRE MITIKO UDA
CPF: 929.206.919-53

TMP11 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
EIRELI, CNPJ: 28.650.085/0001-72, representada por TANIA MEYRE MITIKO
UDA

MARIA INÊZ AJITA
CPF: 360.044.649-53

M.I. PAR 58 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS
EIRELI, representada por MARIA INÊZ MITA
CPF: 360.044.649-53

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa AUTO POSTO MELAN LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF/CNPJ
36004464953
92920691953

Nome
MARIA INEZ AJITA
TANIA MEYRE MITIKO UDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2019 11:21 SOB N° 20197741665.
PROTOCOLO: 197741665 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905736056. RIRE: 41204099998.
AUTO POSTO MELAR LTOA

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 13/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SANTA FÉ
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO — FINS GERAIS — CÍVEIS — ESPECÍFICA - NEGATIVA
Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E
ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:
AUTO POSTO MELAN LTDA.
CNPJ: 03.121.119/0001-00
Local da Sede:

Orientações:
Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SANTA FÉ
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8°, §2° da
Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

SANTA FÉ, 26 de Fevereiro de 2021
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JOSINÉIA DE LUCAS VOLPATO
TÉCNICA JUDUCIÁRIA
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SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná

Data de emissão:26/02/2021 15:00
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_
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
..

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
03.121.119/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/04/1999

NOME EMPRESARIAL
AUTO POSTO MELAN LTDA
PORTE
DEMAIS

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AUTO POSTO MELAN
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
ROD PR 317 KM 48
CEP
86.770-000

NUMERO
S/N
BAIRRO/DISTRITO
PARQUE INDUSTRIAL IV

ENDEREÇO ELETRÔNICO
escopa@kfnet.com.br

COMPLEMENTO
TERREO
UF
PR

MUNICIPIO
SANTA FE
TELEFONE
(44) 3247-1238/(44) 3247-1382

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/03/2021 às 12:51:38 (data e hora de Brasília).
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Emissão do CICAD

25/02/2021

JÍ j

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD
Inscrição no CAD/ICMS

Inscrição CNPJ

Inicio das Atividades

90207012-58

03.121.119/0001-00

04/2000

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial AUTO POSTO MELAN LTDA
Titulo do Estabelecimento AUTO POSTO MELAN
Endereço do Estabelecimento ROD PR 317, SN, KM 48- ZONA RURAL - CEP 86770-000
FONE: (44) 3247-1295
Municipio de Instalação SANTA FE - PR, DESDE 04/2000
( Estabelecimento Matriz)

Qualificação
Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do 4731-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
Estabelecimento AUTOMOTORES
Atividade(s) Econômica(s) 4732-6(00- COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário
Tipo

Inscrição

CPF

360.044.649-53

CNPJ

28.547.535/0001-04

Nome Completo / Nome Empresarial

Qualificação

MARIA INEZ AJITA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

MI. PAR 58 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E
'
PARTICIPACOES SOCIAI

Este CICAD tem validade ate 27/03/2021.

LIO)

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná
CAD/ICM5 No 90207012-58

Emitido Eletronicamente via Internet
25/02/2021 11:57:18

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br
S

,*

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.bricadicms/_ce_CI FS11D.asp?elncludeLinkFaci1=SUCadicms=9020701258&eUser=M1M1Y2CS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Secretaria de Fazenda - Departamento de Tributação

ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 002/2010,
CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM A
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

N°. DO ALVARÁ
130/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL.

AUTO POSTO MELAN LTDA
NOME FANTASIA

AUTO POSTO MELAN

ENDEREÇO:
ROD - PR - 317, S/N

CEP.: 86770-000

PARQUE INDUSTRIAL IV

COMPLEMENTO: KM 48

CADASTRO MOBILIARIO

CNPJ/CPF

550830

03.121.119/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ATIVIDADE(S)
4731800

1!

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

SERÁ OBRIGATÓRIO NOVO ALVARÁ TODA VEZ QUE OCORREREM
MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

MANTER AFIXADO
EM LOCAL VISÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE,sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

VÁLIDO ATÉ 31/12/2021

ONÉIA CJÇDQO DE IJIÓRAIS SILVA
Secràà\ria da Fazenda

FLS
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
No 023554885-85
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.121.119/0001-00
Nome: AUTO POSTO MELAN 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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
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 26/04/2021 - Fornecimento Gratui54
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE
Estado do Paraná

DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 224
CERTIFICAMOS, conforme requerido por AUTO POSTO MELAN, CPF/CNPJ
nO 03.121.119/0001-00, para fins LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS
A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e divida ativa dos
cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos), até a presente data

em nome de AUTO

POSTO MELAN LTDA, CPF/CNPJ n° 03.121.119/0001-00, situado(a) na cidade de Santa Fé PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos
posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

FE854663EDB3B743A4085A5065E715B0

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 25/05/2021

Santa Fé - PR, 24 de fevereiro de 2021
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ: 03.121.119/0001-00
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 n° 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
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 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 RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:36 do d' 03/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2021
Código de controle da certidão: 1B3E.E3A4.FA26.906A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente.
Cópia - Copia autenticada administrativamente

3 c2002

Consulta Regularidade do Empregador

12/03/2021

FLS_
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Imprimir

CALFKA
CAIXA ECONÔMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

03.121.119/0001-00
Inscrição:
Razão SOCial:AUTO POSTO MELAN LTDA
ROD PR 317 - KM 54 / PQ INDUSTRIAL IV /
Endereço:

SANTA FE / PR / 86770-000

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:03/03/2021 a 01/04/2021
é -f f
Certificação Número: 2021030304253317525612
Informação obtida em 12/03/2021 13:14:52
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-citcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadonisf

1/1

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO MELAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.121 .119/0001-00
Certidão n°: 7189926/2021
Expedição: 25/02/2021 , às 11 :26:23
Validade: 23/08/2021
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que AUTO POSTO MELAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 03.121.119/0001-00, 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

FLS
03.121.119/0001-00
AUTO POSTO MELAN LTDA
ROD. PR-317, S/N — KM. 48
RODOVIA PR-317 — CEP 86.770-000
ZONA RURAL fone (44) 3247-1295
SANTA FÉ - PARANÁ

ANEXO IV
EMPRESA: AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ: 03.121.119/0001-00
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021

DECLARACÃO
A EMPRESA AUTO POSTO MELAN LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrita no CPNJ n° 03.121.119/0001-00 estabelecida em bairro RURAL, Município de
SANTA FÉ, estado DO PARANÁ de CEP 86.770-000 DECLARA, sob as penas da lei,
que: Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do Inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e Inciso V, art. 27, da lei
8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999 O que declaramos acima é
verdade e por isso damos fé.

SANTA FÉ - Pr, 16 De Março de 2021.

U.121.119/0001-00
AUTO POSTO MELAN LTDA
RODOVIA PR 317 KM 54
Q6770-000 SANTA FÉ-PF
Assinatura, do r

el da empresa

J\\

03.121.119/0001-00
AUTO POSTO MELAN LTDA
ROD. PR-317, S/N — KM. 48
RODOVIA PR-317 — CEP 86.770-000
ZONA RURAL fone (44) 3247-1295
SANTA FÉ - PARANÁ

ANEXO V
EMPRESA: AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ: 03.121.119/0001-00
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021

DECLARACÃO
A EMPRESA AUTO POSTO MELAN LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrita no CPNJ n° 03.121.119/0001-00 estabelecida em bairro RURAL, Município de
SANTA FÉ, estado DO PARANÁ de CEP 86.770-000, DECLARO, que recebi todos os
documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas
no presente edital, bem como concordo com todos os itens estabelecidos no referido
edital.
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé

SANTA FÉ - Pr, 16 De Março de 2021.
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ANEXO VI

EMPRESA: AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ: 03.121.119/0001-00
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021

DECLARACÃO

A EMPRESA AUTO POSTO MELAN LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrita no CPNJ n° 03.121.119/0001-00 estabelecida em bairro RURAL, Município de
SANTA FÉ, estado DO PARANÁ de CEP 86.770-000 através de seu representante
legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação
DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade,
caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e ou condições
previstas no edital e termo de referência.
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé

SANTA FÉ - Pr, 16 De Março de 2021.
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ANEXO VII
EMPRESA: AUTO POSTO MELAN LTDA
CNPJ: 03.121.119/0001-00
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2021

DECLARACÃO DE IDONEIDADE
A EMPRESA AUTO POSTO MELAN LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrita no CPNJ n° 03.121.119/0001-00 estabelecida em bairro RURAL, Município de
SANTA FÉ, estado DO PARANÁ de CEP 86.770-000, Através de seu representante
legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação
DECLARA, sob as penas da lei, que:
Esta apta a tomar parte do processo Licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma
Declaração de inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal,
Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé

SANTA FÉ - Pr, 16 De Março de 2021.
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 9°, III, DA LEI N° 8.666/93

A EMPRESA AUTO POSTO MELAN LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrita no CPNJ n° 03.121.119/0001-00 estabelecida em bairro RURAL, Município de
SANTA FÉ, estado DO PARANÁ de CEP 86.770-000, DECLARA sob as penalidades
cabíveis, que não possuímos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro
técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta do Município, ou que
o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação,
nos termos do inciso III do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93, e que não participam
dos nossos quadros funcionais profissionais que tenha ocupado cargo integrante dos 1°
e 2° escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze)
meses.
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé

SANTA FÉ - Pr, 16 De Março de 2021.
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CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR

Razão Social

: AUTO POSTO MELAN LTDA

CNPJ

: 03.121.119/0001-00

Número de Autorização : PR/PR0001510

•

Número Despacho

: ANP N° 630

Data da Publicação

: 30/10/2000

Endereço

RODOVIA PR 317 - S/N - KM 54
ZONA RURAL - SANTA FE - PR

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n° 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que,
nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a
exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da
Resolução ANP n° 41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido às 16:47:14 horas do dia 05/02/2021 (data e horário de Brasília).

1

Código de controle do certificado: A8EF.F50E.OEC3.C3D6
Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo
sobre certificados emitidos posteriormente.
Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado
deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anp.gov.br

of 1

05/02/2021 16:47

FLS

f.

-.
...•:`,. ir.

Licença de Operação
INSTITUTO AMBIENTAL
DO PARANÁ

Instituto Ambiental do Paraná
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Secretaria do Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos

N° 35957
Validade 21/12/2022/...._
Protocolo 136816462

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o
contido no expediente protocolado sob o n° 136816462, expede a presente Licença de Operação à:
01 IDENTIFICAÇAO DO AUTORIZADO
Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física
AUTO POSTO MELAN
Inscrição Estadual - Pessoa jurídica I R.G. - Pessoa Fis;c. ;
C.G.C. - Pessoa Jurídica! C.P.F. - Pessoa Física
9020701,258
03121119000100
Endereço
RODOVIA PR 317- KM 48 S/N
Cep
!UF
Bairro
FMuncfpio
86770000
RODOVIA- ZONA RURAL
,PR
Santa
Fé
j
02 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
"Npreendimento
AUTO POSTO MELAN
Tipo de empreendimento/atividade
COM. VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VÉCULOS AUTOMOTORES E POâ TO Dl
Endereço
!Bairro
RODOVIA PR 317- KM 54, S/N
Parque Industrial
Município
Cep
Santa Fé
86770000
Corpo Hídrico do Entorno
Bar..a Hkirográfica
Rio Bandeirantes
Paranapanerna IV
Destino do Esgoto Sanitário
Destino do Efluente Finai
*.....********
03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO
• Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário C' o W ao Estar.: e e— ;:mai ae grani:te circulação local ou regional, no prazo más .."3 de 30 (trinta) clà.s.
nos termos da Resolução CONANIA n° 006/86.
• Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acirra —encionaoa devendo a sua renovação se- s: : :a:a ao IAP com a-tecedência mínima ae
120 (cento e vinte) dias.
• Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção c.: volumes produzidos e a -:-s a e . '

;5es ou expansões nc e'—o•eendimento. de..e•ão

ser licenciados pelo IAP.

PIN— .

1,L.1,1,

nr., noconr

inn

...... ....... .....
S.1

.......,..•

.-...

a...... ..,..

-

Deta hamento os equisitos de ce amento
A partir da análise dos documentos apresentados no processo (SIE) 13.681.646-2) ver,ou-se que foram cumpridas
adequações e as complementações solicitadas em vstoria realizada no empreendimento estando assim em
conformidade com o que estabelece as Resoluções CONAMA 273 2000 E SEMA 0322016 quanto às medidas de
Controle Ambiental.
O empreendimento conta com a nstalação de 60 m3 de combustíveis em dois tanques de 30 m3 cada. Em 2015
realizou a troca do sistema SASC.
Segundo a Avaliação Integrada do Solo durante a remoção dos tanques suoterrâneos, os tanques foram removidos na
integra e não foram contatadas presença de manchas causadas por vazamento ou danos em sua estrutura.
Dècorrente da atividade altamente poluidora foi exigido. para o licenciamento, o Estudo de Passivo Ambiental que
atestou que não há indícios de contaminação por hidrocarbonetos, haja vista que em todos os pontos de coletas as
concentrações mantiveram-se abaixo dos valores orientados pela Resolução SEMA 021/2011. os laudos não apontaram
existência de hidrocarboneto nas análises de solo e água poço tubular. Esta conclusão foi baseada na sondagem
geológica da área, realizada pela geóloga Elaine Aparecida Bonacim da empresa Bonacim Bonacim Ltda. Lembrando
que o mesmo foi analisado pela Equipe Técnica da MINEOPAR que em seu Parecer concorda com o que foi proposto
pelo técnico e solicita vistoria no empreendimento para verificar se estrutura física do empreendimento estão de acordn
com as Normas vigentes.
Considerando que todos os equipamentos de prevenção de vazamentos foram instalados a menos de qLi
anos. esta equipe técnica solicita que para a próxima renovação sejas realizados novos estudos da área, em
Impressa: 21/12/2018 19:03:18
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conformidade com a Resolução SEMA 032/16. Desta forma, a Licença de Operação de Regularização poderá ser
expedida por este Órgão Ambienta (IAP/ERMAG).
Por tratar-se de um empreendimento localizado fora da área de manancial de abastecimento público, pelo tipo de
atividade e pelas informações prestadas no PSR, verificou-se que o empreendimento está em conformidade com o ue
estabelece as Resoluções CONAMA 237/00, SEMA 032/16 (em substituição a SEMA 021/11) e CEMA 065/08.
A presente licença autoriza a operação do empreendimento/atividade e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer
outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza que, eventualmente, sejam exigidos pela legislação federal, estadual
ou municipal, devendo ser observados rigorosamente durante sua operação.
Sugiro a emissão Licença de Operação de Regularização com validade de 04(quatro) anos
A renovação desta licença deverá ser requerida 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento desta.
Condicionantes
A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das
eNndições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7°, § 2°.
rx presente licença não permite o funcionamento na área de influência direta deste empreendimento, de atividades que
possam prejudicar a saúde, segurança e bem estar da população.
O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções pre\.
na Lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal 6.514/08.
A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta no Artigo 19 da Resolução CONAMA n°. 237/97
poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas
legais, omissão ou falsa descrição das informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na
superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
É ônus dos projetistas e do empreendedor o perfeito funcionamento dos sistemas implantados (planos, projetos e
memorial do SASC), conforme Norma técnica e ART recolhidas pelos técnicos habilitados.
Os efluentes somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água. desde que obedeçam às
condições e padrões estabelecidos na sequência, resguardadas outras exigências cabíveis:
a) pH entre 5 e 9.
b) DB05 (Demanda Bioquímica de Oxigênio) inferior a 100 (cem) mg/L
c) DQO (Demanda Química de Oxigênio) inferior a 300 (trezentos) mg/L.
d) Material sedimentável até 1 ml/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff.
Óleos e Graxas minerais até 20 mg/L e vegetais até 50 mg/L.
substâncias Tensoativas que reagem com o Azul de Metileno até 2.0
g) Temperatura: inferior a 40° C.
h) Toxicidade aguda para: Daphnia magna até FT 16, Vibrio fischeri até F T 8 Desmodesrnus subspiscatus até FT 8.
i) Benzeno até 1,2 mg/L.
j) Etilbenzeno até 0,84 mg/L.
k) Tolueno até 1,2 mg/L.
I) Xileno até 1,6 mg/L.
As análises deverão ser realizadas em laboratório que possuam o Certificado de Cadastramento de Laboratório de
Ensaios Ambientais - CCL, concedido pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP.
Deverá atender a portaria IAP N° 256/2013, referente Declaração carga poluidora através do sistema de
aytomonitoramento dos efluentes líquidos de serviços conforme os parâmetros estabelecidos pelo IAP no licenciamento,
ou que vier substitui-Ia.
Reparar Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos e proceder à manutenção sempre que necessário.
Deverá ser mantido sob constante operacionalização e manutenção o sistema de Plano de Gerenciamento dos Resíduos
Sólidos gerados no empreendimento, com a separação dos resíduos recicláveis visando à implantação da coleta seletiva;
Destinar os resíduos gerados pela atividade através de empresas devidamente licenciada pelo órgão ambiental,
mantendo-se copia da licença ambiental da mesma para efeitos de fiscalização e manter no escritório do
empreendimento as notas e certificados de comprovação da destinação dos resídu s sólidos ger,pdos, laudos de
Impressa: 21/12/2018 19:03:18
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análises, para apresentação ao órgão ambiental, durante fiscalização, bem como para renovação desta licença.
Atendera Resolução SEMA 028/2010, quantos aos vasilhames de óleos lubrificantes usados ou a que vier substituí-la.
Deverá apresentar quando da renovação da Licença de Operação, o manifesto dos resíduos contendo: tipo, classe,
quantidade e destino final devidamente comprovado.
Deverá manter operando no empreendimento o Sistema Eletrônico de Controle de Vazamento, realizando manutenção
sempre que necessário.
Deverá contar com Plano de Prevenção de Incêndio atualizado e devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros - PR,
bem como o treinamento dos funcionários para casos de sinistros.
Aplicar o Plano de Manutenção de Equipamentos de acordo com o aprovado pelo Órgão Ambientai.
ii

parar fissuras e trincas nas áreas de pista abastecimento e bacia de contenção, sempre que necessário.

Reparar as canaletas da área de abastecimento e descarga de combustíveis sempre que apresentarem qualquer
danificação.
Deverá atender o Artigo 73 da Resolução CEMA n° 065/2008, bem como a Resolução SEMA n° 032/2016, em caso de
ampliações.
Em atendimento a Lei Estadual n° 16.346/2009 a empresa torna ciência que deverá manter permanentemente um
técnico responsável e em caso de mudança desse profissional deverá ser encaminhada imediatamente documentação
ao IAP a ser anexado no protocolado do licenciamento.
Em caso de incidentes envolvendo derramamento de combustíveis, é de responsabilidade do empreendedor fazer o
comunicado imediato para o órgão ambiental.
A renovação desta licença deverá ser requerida 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento desta.

Local e data

Maringá, 21 de dezembro de 2018
dproprietário requerente acima qualificado não consta nesta data,
como devedor no cadastro de autuações ambientais do
Instituto Ambiental do Paraná.
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