24/03/2021

REPÜBLICAFEDERATIVADO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
DAM DEABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

08/10/2009

CADASTRAL
NOME EMPREGAR
}AL

SIMONEKACIANODEARAUJO
TITULO DO ESIABELECtMENTO (NOME DE FANTASIA)

M ELANIA AV IAM DITOS E TECIDOS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ArtVtDADE ECONÕM ICA PRiNCIM L

47.55-5-02- Comercio varejista de artigos de armarinho
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ArlVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRKS

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos /

47.81-400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-03- Comercio varejista de artigos de cama,mesa e banho
47.82-2-01 Comércio varejista de calçados
47.53-900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03- Comércio varejlsta de artigos de papelaria
47.56-3-00- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
43.51-1-00- Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico '/
47.59-8-01- Comércio varejista de artigos de tapeçaria, caninas e persianas '/
14.13-4-01- Confecção de roupas profissionais, exçeto sob medida

14.12-6-02
- Confecção,sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
47.54-7-04 Comércio varejista de móveis
46.41-9-01 - Com érció atacadista de tecidos

47.89-0-99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriorm ente
47.61-0-QI- Comércio varejista de livros
47.64-0-02- Comércio varejista de jornais e revistas
47.29-6-99
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios
não especificados anteriormente
47.21-1-04- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUKiOiCA

213-S - Empresário

{lndividual}

LOGRADOURO

COMPLEMENTO

AV DOSEANTUNESEABRCIO

SALA
TO

CENTRO

MUNICÍPIO

CANDOI

ÉNOEREÇOELn'ÊÓNIêÓ

MELANIAAVIAMENTOS@HOTM
AIL.COM

(42) 3638-2047/(42) 3638-1175

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL(erra

gifÜÀÇÃÕ ÓÀÕ®TRÀt

BATA õA SITUAÇÃO CAPAS'rRN.

ATAVA

D8/10/2009

MOTNO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SiTUAÇÃOESPEC}AL

oÃTADAsiTuÀÇÃo EsPÉ;êlÀt

V

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

Emitido no dia 24/03/2021 às 16:14:29 (data e hora de Brasília).
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MUNICÍPIO DECANDOI
SKêêl?lR$PPigBÇâVl&XÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDAONEGATIVA'
FICA RESSAI.VAGO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTÀIADOS

IMPORTANTE

POSTERIORMENTEMESMO PCTCRCNTEAO PERÍODO COMPREENDIDONESTACERTIDÃO

EMITIDAEM OZ02e021

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização
descrita abaixo.

VALIDADE: 03/05/2021

CÓD.AUTENTICAÇÃO 5Z5JZUFFHXJ4XC8QMUS

REQUERENTE: SIMONE KACIANO DE ARAUJO

PROTOCOLO

FINALIDADE

CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃOSOCIAL

SIMONEKACIANO DEARAUJO ME

ÍÜgCKiêXõtÜPÊÊãÀ

CNPJ/CPF

11.234.029/0001-54

9750

iNãÕRiêÃÕÊnÃDUÀL

ALVAR

904983-08

06

1

ENDEREÇO
{

AVENIDA JOSÉ ANTUNES FABRICIO. 2458 - SALA - CENTRO CEP: 85140000 Candói - PR
ATIVIDADES
}erdo varejistade Brigas de armarinho, Fabíicaêão:dealtefatos têüeià.:bãra..u$g
doméÉticdl.::léonfecção,
$bbmedida; de peçasdo vesiuáHo, excito roupas íntimas,Confecção de roupas profissionais,
alimentícios não especMcados anterioftnente, Comércio vateltsta espéciáitzàddjÜê éiótrodomésticos e eqtilpamg4tós. dé áudio ê xiídéo, Comércio vanjista de móveis.:.Comércio varejlsta de teddos, Comercio

arejista de artigosde cama, mesa é banho. Comérdo Varejistaespedalíiado de.insti;tiàéhtbs musicaise áêóié6üóê, Comérciovaéjista:de artigosde tapeçaria, oortin.ase .penianqs, Comérdo verejistade

lvros. Comércio Varejista de jamais e revistas. Comércio varej+stà de artigos dê papelai'ia, CoMéníó VéHjista de brtiüosdo vestuáãó e acessórios. Comércio varejista de calçados. Comércio varejista de

utros produtosnão esped$cados atlteriom)ente

IObservações

RAFAELJI

".:;l.l ptlZ. . ;::,"""-.,.;":

SOBRES

CHEFE
SETORHRIBUVAr
in F
/
./
XTVUX

FISCALFAZENDARIO

PTPTTA

candoi.pr.gov.kjr
CNPJ: 95.684.478/0001-94
- CANDOI - PARANA
Av. XV de Novembro, 1761 - Bairro Cacique Candól - CEP 85140-000

- Cx

Fone: (42) 3638-8000 - E-mail: prefeltura@candol.pr.gov.br

Postal041
$

MINISTÉRIODAFAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
/

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA

ATIVADAUNIÃO
Nome: SIMONE KACIANO DE ARAUJO '
CNPJ: l 't .234.029/000'1-54

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 Atavada 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. ll 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

Emitidaàs 13:36:24do dla 29/01/2021 chora e data de Brasílla>
Válida até 28/07/2021.'
Código de controle da certidão: A6BF.ACCE.E896.ECOA
Qualquer usura ou emenda invalldará este documento.

ConsultaReguláridadédo Empregodor

1803/2021

eA#,.X;'A
ÜA:l.XA. EÜO.:NÜ@.a
ã:G.#:.
F'CGE.K@.

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
/
Inscrição:

11.234.029/0001-54

RaZãO SOCIal: SIMONE KACIANO DE ARAU30

Endereço:
'

AV COSEANTUNESrABRICI0 2446 SALA/ CENTRO/ CANDOI/ PR /
85140-000

A Caixa EconârricaFederal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de ll de maiode 1990, certifica que, nesta data, a
empresaacima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tendo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança.de
aisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:15/03/2021
Certificação

a 13/04/2021 /

Número: 2021031501062061741990

Informação obtida em 18/03/2021 15:03;42

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-crf.caia.g ovbr/cônsul tacrf/pag es/consultaEmpreg odor.l sf
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SIMONE KACIANO DE ARAUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ ; ll . 234 . 029/0001-54
Certa(ião n' : 237652/2021
Expedição: 06/01/2021, às l0:28:17
Validade: 04/07/2021'- 180 (cento e oitent:a) dias, contados da data
de sua expedição

Certifica-se
que SIMONE KACIANO DE ARAUTO (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(al
no CNPJ sob o n' 11.234.029/0001-54. NÃOCONSTA
do Banco
Nacional de Devedores Traba].hirtas .
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba].ho, acrescenta(io pela Lei n' 12.440, de 7 de :julho de 2011, e
na Resol-raçãoAdministrar:iva
n' 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi.Lidado dos
Tribunais
do Trabalho e estão atualizados
até 2 1dois) dias
anteriores
à data da sua expedição
No caso (ie pessoa jurídica,
a Certidão aresta a empresa em relação
a todos os seus est:abelecimentos, agências ou fi.leais.
A acei-cação dest:a certa-dão conde-dona-se à verificação
de sua
autenticidade
no portal
do Tribunal
Superior
do Trabalho na
.[nternet(htt:p://www.Est.jus.br)
Certidão emit:ida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional

de Devedores

Trabalha.smas

constam

os dados

necessários à identificação
das pessoas nat:urais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quant:o às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais
trabalhist:as,
inclusive no concernente aos
recolhimentos
previdenciãrios,
a honorários,
a custas, a
emolumentosou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant:e o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia
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MUNICÍPIO DE CANDOI
Estado do Paraná
SECRETARIADEFINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E RECO!:!=&

f''
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ALyARADELICENÇA PARA LACA:jÍ1.SACÃO n'06/2010
22it 0/2009 concede alvará de licença para localizaçãc: a

SlhlONE KACL\NO DE ARAUJO ME
iCXPJ/CPP:

] 1.234.029/0001-54

ll,ocalização
.VENIDA JOSE A hjTUb.FIS FABRICIO, 2458 - SALA - CENTRO CEP: 85140000 Candói - OR
:lre;] utilizada; 185,52
i.Âtii,i4 8 Êles
>.'?55 .3/0.2; Cc n erc:o *arejistí: de altivos de armarinho
1:.3S] -: /o') - F2'i;'!-:;i].çEo
de a1letãt:ostêxteis para uso doméstico
;] «!] 2«.6/'(}J.
- Cotlil;cçãa:. sl:Jbn)edlda, dc poças do vestuário, excito roupas íntiluas
l.i . l :\-4 '111 - i=oltíêcção
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alimentícios

não esÊeciâcados anteriomiente

b.'= : --J/GG- C,ünlé='ciovardlsüa eçf:e=; 1lzatlo dé eleüüiomésticos e equipamehtõgde áudio e'eÍáeo
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Parara

JIINIA, COMERCIAL
DO.'PARARA

fmpresaP'»Fócí/êgl

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Certificamos que as Infortnações abaixo consta11tdos documentos arquivados
Nome Empresarial: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

'/'

i Protacala= PRC2105660500

Natureza
Jurídica:Empresário
(Individual)
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Endereço Completo

Aven:daJ0$E ANTUNESFABRiCi0. Na2458. SALA.CENTROCandói/PR- CEPB5140-000
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Esta êeftidão fo emitida automaticamente em 19/02/2021 . às 15:22:30 {tKoíáíÊode Bíasitia)
Se impressa. verificar suB autenticidade no https:/fwww.empa'esafêcll.pr.gov.b?.

CQmo códÉga031TS7UK.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadualdo Paraná

©
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida AtavaEstadual
N'0234728Q6-37

Cerldãofornecidaparao CNPJ/MF: 11.234.029/0001
-54
Nome:SIMONEKAcIANODEARAUJO

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

Válida até11/06/2021

Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confimlada via Internet
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REPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL
ESTADODOPARANÁ
C O M A R C A D E GUAR.\PUAVA
OFICIODISTRiBUIDORJUDICIAL

TIT ULAR

AVENIDA MANOEL RIBAS NO500 - FÓRUM ESTADUAL - VILLA
SANTANA

NERY REGÊANt DE h/WCEDO

GUARAPUAVNPR
- 85.070-18

JURAMENTA00
RAQUELREGEANt DE MACEDOLU$TOZA

Certidão Negativa
Certifica, a pedido de parte interessada.que revendo os livros e arquivos
de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e

EXTRAJUDICIALsob minha guarda neste cartório. verifiquei NÃO CONSTARne.
nhum registro em andamento contra:

SIMONEKACIANODEARAUJOME
CNPJ 11.234.029/0001-54, no período compreendidodesde 02/01/1991. até a pre
sentedata.
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'A/PR, 17 de Fevereiro de 2021

\
RY REGIANI ÕE MÃeEDÕ
aqueIReglanldeãêacedo Lustoza
AUXILIAR JUMMENTADA
1)0RTÜRIA }q' 3C/2e03

(.

1111
illll:
Custas

= R$ 37,47

Página 0001/0001
Qualquer ra$ura ou en Feiinha. tornará nula esta CeRidão

