
 
 

PROPOSTA 
 

Ao 
Governo do Estado do Amazonas 
PRODAM – Processamento de Dados Amazonas 
 

Pregão Eletrônico n. 04/2022 
 
Razão Social: Stilos Cafes Especiais LTDA. 
Endereço: Av. Rio de Janeiro n. 221 – Sala 22 – Bairro Centro – Londrina / PR – CEP. 86.010-918 
Fone: (43) 9.9612-2186       E-mail: marcelocafestilos@hotmail.com 
CNPJ. N. 36.322.373/0001-26 
 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO 
ITEM Descrição Unid. Quant.  VL. Unit VL Total 

 
 2 

Café torrado e moído, apresentação: torrado e moído sem misturas em 
embalagem: a vácuo, Características, aspecto cor, odor e sabor próprios, 
com selo de pureza ABIC, constando data de fabricação e de validade do 
produto mínima de 12 meses a partir da data da entrega.  

Marca = ODEBRECHT 

 
Pacotes 

500 
gramas 

 
 

2.300 

 
 

R$ 15,70 

 
 

R$ 36.110,00 

Fab: Odebrecht Com e Ind de Café Ltda. TOTAL DOS PRODUTOS >>>>>> R$ 36.110,00 
 
ITEM 2 - Valor Unitário R$ 15,70 (Quinze Reais e Setenta Centavos) por pacotes de 500 gramas. 
 
Total R$ 36.110,00 (Trinta e Seis Mil Cento e Dez Reais). 
 

 A validade da proposta é de 90 (Noventa) dias. 

 Prazo de entrega: 30 (Trinta) dias, contados da entrega da Nota de Empenho. 

 Dados Bancários: Banco do Brasil. Ag. 1.212-2 – C/C. 65.424-8. 

 No valor acima esta compreendido, além do lucro, incidência tributária e demais encargos como materiais, mão de obra, 

equipamentos, licenças, impostos, taxas, emolumentos, transportes, embalagens, seguro, enfim todas as despesas 

pertinentes ao fornecimento estão incluídas no preço proposto. 

 
Londrina, 07 de Julho de 2.022. 
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STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA  

1ª Alteração Contratual 

CNPJ 36.322.373/0001-26 

NIRE 41209276979 

__________________________________________________________________________ 

Pelo presente instrumento particular de Rerratificação: 

 

IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS, brasileira, divorciada, 

empresária, residente e domiciliada na Rua João Huss, 485, Apto. 

701 Gleba Faz. Palhano, CEP 86..050-490, nesta cidade de 

Londrina, Estado do Paraná, Cédula de Identidade RG sob nº. 

4.110.188-1, SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 628.558.599-

72; 

Única Sócia componente da sociedade limitada Stilos Cafés Especiais Ltda, com 

sede e foro na Av. Rio de Janeiro, 221 – sala 22, Centro, Londrina – Pr, CEP 86010-

150, inscrita no CNPJ sob nº 36.322.373/0001-26, com seu contrato arquivado social 

arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 41209276979, em 

sessão de 11/02/2020, resolve efetuar a Rerratificação e Primeira Alteração 

Contratual de conformidade com as cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira:  A sociedade rerratifica neste ato o cabeçalho constante em seu  

Ato de Constituição social, no qual constou como nome da sociedade o seguinte: 

“Matsubara Promoção de Vendas LTDA”, no entanto, a denominação da sociedade 

é “Stilos Cafés Especiais LTDA”. 

 

Cláusula Segunda:  A sociedade decide elevar o capital social de R$ 10.000 (dez 

mil reais) para R$ 80.000.00 (oitenta mil reais), cujo aumento de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) será integralizado pela Sócia, Ivanilde Domingues de Freitas, no 

prazo de 12 meses, em moeda corrente nacional, a contar da assinatura deste ato. 

 

Cláusula Terceira:  Em decorrência da presente alteração, o capital social passa a 

ser R$ 80.000,00 dividido em 80.000 quotas de R$ 1,00 (um real) cada. Ficando 

assim distribuídas: 

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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SÓCIOS QUOTAS R$ % 

a) IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS 80.000 80.000,00 100 

TOTAL  80.000 80.000,00 100 

 

Cláusula Quarta: Permanecem inalteradas, as cláusulas que não colidirem com a 

presente alteração contratual. 

 

Stilos Cafés Especiais LTDA 
Consolidação do Contrato Social 

CNPJ 36.322.373/0001-26 
Nire 41209276979 

 

IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS, brasileira, divorciada, 

empresária, residente e domiciliada na Rua João Huss, 485, Apto. 

701 Gleba Faz. Palhano, CEP 86..050-490, nesta cidade de 

Londrina, Estado do Paraná, Cédula de Identidade RG sob nº. 

4.110.188-1, SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 628.558.599-

72; 

 

Única Sócia componente da sociedade limitada Stilos Cafés Especiais Ltda, com 

sede e foro na Av. Rio de Janeiro, 221 – sala 22, Centro, Londrina – Pr, CEP 86010-

150, inscrita no CNPJ sob nº 36.322.373/0001-26, com seu contrato arquivado social 

arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 41209276979, em 

sessão de 11/02/2020, por este instrumento particular de contrato, resolve efetuar a 

Consolidação Contratual, de conformidade com as cláusulas seguintes: 

 

- I - DO NOME, SEDE, FORO E PRAZO 

PRIMEIRA 

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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 A sociedade girará sob o nome empresarial de STILOS 

CAFÉS ESPECIAIS LTDA, tendo sede e foro na Av. Rio de Janeiro, 221 – Sala 22, 

Centro, Londrina/PR, CEP 86010-150.  

 Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir 

ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo 

sócio. 

 Parágrafo Segundo - Ao presente Contrato Social aplica-se 

supletivamente, no que couber, as disposições legais da Lei das Sociedades por 

Ações (Lei nº. 6.404-76), nos termos do parágrafo único, do artigo 1.053 do Código 

Civil (Lei nº. 10.406-2002). 

SEGUNDA 

 A sociedade tem por objetivo o ramo de comércio atacadista de 

cafés torrado e moído, sem estoque no local (4637-1/01).  

 

TERCEIRA 

 O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas 

atividades na data do registro na Junta Comercial. 

 

- II - DO CAPITAL E SUAS DISPOSIÇÕES 

QUARTA 

 O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista 

neste ato, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 

(oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os 

sócios: 

 

 

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

Página 3 de 8



Página 4 de 7 

STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA  

1ª Alteração Contratual 

CNPJ 36.322.373/0001-26 

NIRE 41209276979 

__________________________________________________________________________ 

 

SÓCIOS QUOTAS R$ % 

a) IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS 80.000 80.000,00 100 

TOTAL  80.000 80.000,00 100 

 

QUINTA 

 A integralização das quotas de capital subscrito será efetuada no 

prazo de 12 meses, em moeda corrente do país, a contar da data de assinatura do 

prazo instrumento. 

SEXTA  

 A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, nos 

termos do artigo 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

SÉTIMA  

 Realizando-se a cessão das quotas, deverá ser formalizada a 

alteração contratual pertinente. 

 

- III -A ADMINISTRAÇÃO 

NONA  

 A administração tem poderes e atribuições que a lei lhe confere, para 

assegurar o perfeito funcionamento da Sociedade, competindo-lhe ainda: a) 

observar e fazer cumprir as disposições contratuais; b) administrar os negócios da 

sociedade; c) propor, respeitadas as disposições legais vigentes, a distribuição dos 

dividendos e aplicação dos lucros líquidos anuais, em fundos de reserva ou outras 

contas; d) deliberar sobre a distribuição de dividendos parciais, em qualquer época 

do ano; e) organizar o relatório, balanço geral e contas anuais.  

 Parágrafo Primeiro - A sociedade ou o administrador poderão 

nomear a qualquer tempo procuradores para representá-los. 

 Parágrafo Segundo - Por deliberação do sócio poderá ser 

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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designado administrador não-sócio, o qual permanecerá em seu cargo por prazo 

indeterminado.  

 Parágrafo Terceiro - A aquisição e alienação de bens imóveis, pela 

sociedade, bem como a constituição de garantais reais sobre os mesmos, poderão 

ser praticadas pelo administrador. 

DÉCIMA  

 A administração e o uso do nome empresarial caberá à sócia 

IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS a qual compete, privativa e individualmente, 

nos termos do art. 1.064 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a representação 

ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o 

emprego do nome empresarial, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações 

ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente na prestação de avais, 

endossos, fianças ou cauções de favor. 

DÉCIMA PRIMEIRA 

  Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá a sócia 

administrador, a título de remuneração "pró-labore", quantia mensal fixada, a qual 

será levada à conta de despesas gerais. 

- IV - DO BALANÇO E DISPOSIÇÕES FINAIS 

DÉCIMA SEGUNDA 

 O exercício social encerrar-se-á anualmente a 31 de dezembro, 

ocasião em que o administrador prestará contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado econômico. Aprovadas as contas e o balanço, fica dispensada a sua 

publicação. Os resultados serão atribuídos ao sócio, proporcionalmente à suas 

quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos mesmos, ser distribuídos ou 

permanecer em reserva na sociedade. 

 Parágrafo Primeiro - A sócia poderá deliberar livremente sobre os 

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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lucros auferidos, distribuindo-os, capitalizando-os ou deixando-os em reserva na 

sociedade. 

 Parágrafo Segundo - Por deliberação da administração, poderão 

ser levantados balanços semestrais ou em períodos menores, bem como declarar 

dividendos intermediários à conta de lucros apurados nesses balanços ou de lucros 

ou reservas de lucros apurados em balanços anteriores. 

DÉCIMA TERCEIRA 

 Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 

sócios deliberarão em reunião sobre as contas da administração, e designarão 

administradores, se for o caso.  

 Parágrafo Único - A reunião tornar-se-á dispensável quando todos 

os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto. 

DÉCIMA QUARTA 

 DESIMPEDIMENTO - A sócia administradora declara, sob as penas 

da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade. 

DÉCIMA QUINTA 

A Sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na 

condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/02006. 

DÉCIMA SEXTA 

 Fica eleito o foro de Londrina para o exercício e o cumprimento dos 

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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direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

 

 E, por assim terem justo e contratado, lavra, data e assina, 

juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em via única, 

devidamente rubricado na frente de suas folhas, obrigando-se fielmente por si e 

seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

 

Londrina, 26 de fevereiro de 2020  

 

 

 

IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS 

 

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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2ª Alteração Contratual 

CNPJ 36.322.373/0001-26 

NIRE 41209276979 

__________________________________________________________________________ 

 

IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS, brasileira, divorciada, 

empresária, residente e domiciliada na Rua João Huss, 485, Apto. 

701 Gleba Faz. Palhano, CEP 86.050-490, nesta cidade de 

Londrina, Estado do Paraná, Cédula de Identidade RG sob nº. 

41101881, SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 628.558.599-72; 

 

Única Sócia competente pela sociedade limitada Stilos Cafés Especiais Ltda, com 

sede e foro na Av. Rio de Janeiro, 221 – sala 22, Centro, Londrina – Pr, CEP 86010-

150, inscrita no CNPJ sob nº 36.322.373/0001-26, com seu contrato social arquivado 

na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 41209276979, em sessão de 

11/02/2020, resolve efetuar a Segunda Alteração Contratual, que se regerá em 

conformidade com as cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira: A sociedade decide elevar o capital social de R$ 80.000 (oitenta 

mil reais) para R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), cujo aumento de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais) será integralizado pela Sócia, Ivanilde Domingues de Freitas, 

no prazo de 12 meses, em moeda corrente nacional, a contar da assinatura deste 

ato. 

 

Cláusula Segunda:  Em decorrência da presente alteração, o capital social passa a 

ser R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de 

R$ 1,00 (um real) cada. Ficando assim distribuídas: 

SÓCIOS QUOTAS R$ % 

a) IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS 200.000 200.000,00 100 

TOTAL  200.000 200.000,00 100 

 

Cláusula Terceira: Permanecem inalteradas, as cláusulas que não colidirem com a 
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presente alteração contratual. 

 

 E, por assim ter justo e contratado, lavra, data e assina, digitalmente, 

o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros 

a cumpri-lo em todos os seus termos. 

 

Londrina, 03 de fevereiro de 2021.  

 

 

 

IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS 

 

Página 2 de 3



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 STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

62855859972

Página 3 de 3

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

IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 09:07 SOB Nº 20210748214. 
PROTOCOLO: 210748214 DE 04/02/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100768693. CNPJ DA SEDE: 36322373000126. 
NIRE: 41209276979. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2021. 
STILOS CAFÉS ESPECIAIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br



 
 
 
 

PROCURAÇÃO 
 

 
 A STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na cidade de Londrina, Quarta avenida,430  - bairro centro, inscrita no CGC/MF sob 
nº 36.322.3730001-26, neste ato representado por seus sócios - diretores, que a esta 
subscreve Sra. IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS, brasileira, solteira, do 
comercio, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR, portador da identidade n.º 
4110188-1 e do CPF de n. 628.558.599-72, resolve designar a Sra. DAVIDSON 
MARCELO GUERBER, portador da carteira de identidade n. 6722626-7 SESP-PR e 
CPF nº 022.188.809-89, para representá-lo em LICITAÇÕES PUBLICAS, junto a 
ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, podendo para tanto, prestar 
esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor recursos, deles desistir, assinar 
atas, assinar contratos de fornecimento, empenhos, requerer cadastramento, negociar 
preços, dar lances, solicitar documentos, participar de Pregões Presenciais e Eletrônicos, 
representar em quaisquer atos licitatórios, enfim praticar todos os atos que visem agilizar 
questões sobre as licitações, todos os demais atos que se fizerem necessários, exceto 
receber e dar quitação para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.  
 
Válida em todo território nacional até 30 de junho de 2022                                                                                                                    
. 

 
 
Londrina - PR, 11 de Janeiro de 2022. 

 
 
 

 
_________________________________________ 

SITLOS CAFES ESPECIAIS LTDA.  
IVANILDE DOMINGUES DE FREITAS 

Sócia – Diretora 
 

IVANILDE 
DOMINGUES DE 
FREITAS:62855859972

Assinado de forma digital por 
IVANILDE DOMINGUES DE 
FREITAS:62855859972 
Dados: 2022.02.16 12:06:48 -03'00'





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

36.322.373/0001-26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

11/02/2020

NOME EMPRESARIAL 

STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

STILOS CAFES ESPECIAIS 
PORTE 

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

AV RIO DE JANEIRO 
NÚMERO 

221 
COMPLEMENTO 

SALA 22 

CEP 

86.010-150 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

LONDRINA 
UF 

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

IVAODEBRECHT@HOTMAIL.COM 
TELEFONE 

(43) 9991-4159

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 19/07/2021 às 11:08:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Página 1 de 1

19/07/2021https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp



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

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

 
Nome: STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 36.322.373/0001-26 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 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 no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:14 do dia 14/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2022.
Código de controle da certidão: C825.33DE.6FEB.13CC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 026312353-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 36.322.373/0001-26
Nome: STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 12/07/2022 - Fornecimento Gratuito
 
 

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (14/03/2022 07:41:20)

www.fazenda.pr.gov.br
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Código Validador
*cA#iI&yS0Yx

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 2497418 / 2022
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

          Certificamos que não existe  débito  vencido correspondente  a Impostos,  Taxas,

Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário,

bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 36.322.373/0001-26

          Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser

constatados  em  buscas,  assim  como  de  efetuar  ou  rever  lançamentos  sobre  fatos

geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão:  DIREITO (Licitação,  Cadastro,  Incentivo  à  Cultura e/ou Esporte,

Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 14 de março de 2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,

no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

.: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Lon... https://www2.londrina.pr.gov.br/sistemas/negativa_pf/index.php

1 of 1 14/03/2022 11:02



Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 36.322.373/0001-26

Razão
Social:

STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA

Endereço: AV RIO DE JANEIRO 221 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86010-150

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:10/06/2022 a 09/07/2022

Certificação Número: 2022061001430977403087

Informação obtida em 20/06/2022 08:43:54

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

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 20/06/2022 08:43



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.322.373/0001-26
Certidão nº: 2403936/2022
Expedição: 21/01/2022, às 11:31:36
Validade: 19/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.322.373/0001-26, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃOPODER JUDICIÁRIO
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri
Iw erlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

Empregados Juramentados

Titular

CERTIDÃO
Fl. 001/001

                          Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, 
revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles 
NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação 
alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL em face de:

STILOS CAFES ESPECIAIS, CNPJ 36.322.373/0001-26.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CUSTAS: R$ 38,16

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 26 de Maio de 2022.

  D I S T R I B U I D O R

Busca referente aos últimos 20 anos,
exclusivamente sobre a ação supra citada.Lei 20.948/2021 - Tab XVI - 141 VRC x 0,246 + 10%

__________________________________________Dados: 2022-05-30 08:57:02
CPF : 727.061.809-78

IWERLEI BUENO MORAES
Assinado eletrônicamente por

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

Consulte a autenticidade desta certidão em
https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=

8467835F985F66E7E308E42ED4B1615D

Expedido por : ESDA

https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=


TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 36.322.373/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA

NIRE 41209276979

CNPJ 36.322.373/0001-26

Número de Ordem 1

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Município LONDRINA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

11/02/2020

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6555

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6555

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
60.36.B3.C5.3A.91.71.D4.A2.EA.7C.8D.54.9C.27.C1.E9.ED.BA.F9-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

36.322.373/0001-26

01/01/2021 a 31/12/2021

STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA

Versão: 9.0.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

41209276979

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIÁRIO 1

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

60.36.B3.C5.3A.91.71.D4.A2.EA.7C.8D.54.9C.27.C1.E9.ED.BA.F9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL

LEGAL

contador 05678720929
JULIANO MORAES

CABRAL:05678720929
767717522571103799

3
18/09/2020 a
18/09/2023

Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 36322373000126
STILOS CAFES

ESPECIAIS
LTDA:36322373000126

910679597818308271
9

23/02/2022 a
23/02/2023

Sim
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Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O  CONSELHO  REGIONAL  DE  CONTABILIDADE  DO  ESTADO  DO

PARANÁ  certifica  que  o(a)  profissional  identificado(a)  no  presente  documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME................. :  JULIANO MORAES CABRAL
REGISTRO.......... :  PR-077640/O-1
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  ***.787.209-**

A  falsificação  deste  documento  constitui-se  em  crime  previsto  no  Código  Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 07/07/2022 as 11:53:06.
Válido até: 05/10/2022.
Código de Controle: 388777.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Firefox https://scfweb.crcpr.org.br/spw/ConsultaCadastral/EmitirExterna.aspx
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022 

 

ANEXO 4 
 

Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 
 

 

Razão Social: Stilos Cafes Especiais LTDA. 

Endereço: Av. Rio de Janeiro n. 221 – Sala 22 – Bairro Centro – Londrina / PR – CEP. 86.010-918 

Fone: (43) 9.9612-2186       E-mail: marcelocafestilos@hotmail.com 

CNPJ. N. 36.322.373/0001-26 

 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Londrina, 07 de Julho de 2.022. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022 
 

ANEXO 5 
 

Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho do menor 

 

Razão Social: Stilos Cafes Especiais LTDA. 

Endereço: Av. Rio de Janeiro n. 221 – Sala 22 – Bairro Centro – Londrina / PR – CEP. 86.010-918 

Fone: (43) 9.9612-2186       E-mail: marcelocafestilos@hotmail.com 

CNPJ. N. 36.322.373/0001-26 

 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal 

 

Londrina, 07 de Julho de 2.022. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 






