MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO - EIRELI - ME

CLARA KUCHENNY N° 804, BAIRRO: ABRANCHES CEP: 82.130-390 CURITIBA-PR
CNPJ: 19.018.615/0001-73 IE: 90644534-48

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa Macale Transporte e
Comércio - ME – CNPJ: 19.018.615/0001-73, forneceu um quantitativo de
135 unidades de Totens de álcool em gel para o combate e prevenção ao
covid-19 conforme contratado junto à Prefeitura Municipal de Curitiba sob
o CNPJ 76.417.005/0001, cumprindo assim com prazos e valores prédeterminados. Por ser verdade, a Prefeitura Municipal de Curitiba na
qualidade de seus serviços à comunidade, a qual honra com seus
compromissos rigorosamente tem na empresa Macale Transporte e
Comércio - ME, um parceiro no atendimento de suas necessidades.

CURITIBA, 17 DE SETEMBRO DE 2020.

____________________________________________________________
MACALE TRANSPORTE E COMÉRCIO - EIRELI – ME
CNPJ: 19.018.615/0001-73 IE: 90644534-48
ALESSANDRO JOSÉ PAUL
CPF: 003.800.659-67
Diretor da Empresa
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Cidadão,
Con ra os dados de Identi cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

19.018.615/0001-73
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

27/05/2013

NOME EMPRESARIAL

MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

16.23-4-00 - Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R DAS LARANJEIRAS

287

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

83.508-702

COLONIA SANTA GABRIELA

ALMIRANTE TAMANDARE

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

NOVADATTA@NOVADATTA.COM.BR

(41) 3023-8128

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

27/05/2013

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 12/10/2020 às 13:46:55 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

19.018.615/0001-73
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

27/05/2013

NOME EMPRESARIAL

MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e
peças
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R DAS LARANJEIRAS
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********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

83.508-702

COLONIA SANTA GABRIELA

ALMIRANTE TAMANDARE

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

NOVADATTA@NOVADATTA.COM.BR

(41) 3023-8128

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

27/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********
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Emitido no dia 12/10/2020 às 13:46:55 (data e hora de Brasília).

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Página: 2/5

2/6

12/10/2020

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

19.018.615/0001-73
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

27/05/2013

NOME EMPRESARIAL

MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R DAS LARANJEIRAS
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********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

83.508-702

COLONIA SANTA GABRIELA

ALMIRANTE TAMANDARE

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

NOVADATTA@NOVADATTA.COM.BR

(41) 3023-8128

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

27/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

19.018.615/0001-73
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

27/05/2013

NOME EMPRESARIAL

MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R DAS LARANJEIRAS
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UF
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COLONIA SANTA GABRIELA

ALMIRANTE TAMANDARE
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NOVADATTA@NOVADATTA.COM.BR
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27/05/2013
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DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

19.018.615/0001-73
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

27/05/2013

NOME EMPRESARIAL

MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/10/2020 às 13:46:55 (data e hora de Brasília).
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MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI
INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
CNPJ/MF Nº 19.018.615/0001-73
NIRE 41600058798
JOÃO CARLOS CECCON, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba – PR, empresário,
inscrito no CPF/MF sob nº 567.856.909-00, portador do RG nº 3.794.614-1 SESP – PR,
e Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 02913716004 DETRAN – PR, residente e
domiciliado na Avenida Fredolin Wolf, 641, Apto 16, Bloco 7, Pilarzinho, Curitiba – PR,
CEP 82115-000.
Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI,
MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI, com sede na Rua Clara Kuchenny,
804, Abranches, Curitiba – PR, CEP 82130-390, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
19.018.615/0001-73, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº
41600490665 em 27/05/2013, resolve alterar o ato constitutivo mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: O objeto social da
sociedade que é: Serviços de transporte de cargas municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional, exceto cargas perigosas e mudanças, Transporte
rodoviário de mudanças, Comercio atacadista de ferragens e ferramentas, Fabricação
de moveis com predominância de metal, Impressão de material de segurança,
Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis de
materiais plásticos, Impressão de material para uso publicitário, livros, revistas e
publicações periódicas, Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso
industrial partes e peças, Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para
terraplanagem, mineração e construção partes e peças, Comercio varejista
especializado de peças e acessórios aparelhos eletroeletrônicos, Comercio atacadista
de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças,
Comercio varejista e atacadista de artigos médicos e ortopédicos, Comercio varejista e
atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comercio atacadista de componentes
eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comercio atacadista de
maquinas para uso comercial, Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-medico hospitalar, partes e peças, Comercio varejista
de ferragens e ferramentas, Comercio atacadista de equipamentos elétricos, Comercio
atacadista e varejista de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio
atacadista e varejista de moveis, cadeiras e artigos de colchoaria, Comercio atacadista
e varejista de artigos de escritório e papelaria, Comercio varejista de artigos esportivos,
Comercio atacadista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio
atacadista de bombas e compressores partes e peças, Comercio atacadista de
aparelhos eletrônicos, Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho, Comercio atacadista e varejista de materiais
de construção, Comercio atacadista e varejista de produtos saneantes e
domissanitários, Comercio varejista de equipamentos para escritório, Comercio
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MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI
INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
CNPJ/MF Nº 19.018.615/0001-73
NIRE 41600058798
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio atacadista e
varejista de equipamentos de incêndio, extintor e recarga, salvamento e náuticos,
Comercio varejista e atacadista de mármores, granitos e revestimentos, Comercio
atacadista e varejista de brindes, Comercio de películas de controle solar, Comercio
atacadista de artigos de serigrafia, Comercio varejista de tintas e materiais para pintura,
Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, Comercio
varejista de bebidas, Comercio varejista de cds e dvds, Comercio varejista de livros,
Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comercio atacadista
de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios,
Comercio varejista de calcados, Comercio varejista de tecidos, Comercio varejista de
brinquedos e artigos recreativos, Comercio por atacado de peças e acessórios novos
para veículos automotores, Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios,
Comercio varejista e atacadista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comercio
varejista de jornais e revistas, Comercio atacadista de embalagens, Comercio a varejo
de motocicletas e motonetas novas, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e
banho, Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores,
Comercio atacadista de pães, bolos e biscoitos, Comercio a varejo de peças e
acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comercio a varejo de pneumáticos e
camarás de ar, Comercio atacadista de produtos alimentícios, Serviços de malote,
Atividades de gravação de som e de edição de música, Produção de filmes para
publicidade, Agenciamento de espaços para publicidade, Atividades de produção de
fotografias, Filmagem de festas e eventos, Aluguel de maquinas e equipamentos para
escritório, Atividades paisagísticas, Serviços de escritório e apoio administrativo,
Limpeza em prédios e em domicílios, Serviços para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e
festas, Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo, Atividades de
bibliotecas e arquivos, Atividades de recreação e lazer, Atividades de serviços de
manobrista de automóvel, Serviços de encadernação e plastificarão, Instalação de
portas, janelas, divisórias e armários embutidos, Manutenção e reparação de
maquinas, produtos e equipamentos, Fabricação de artigos de serralheria, de estrutura
e esquadrias metálicas, Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de
madeira, Reprodução de software em qualquer suporte, Fabricação de letras, letreiros
e placas e Serviços de pintura de edifícios, passa a partir desta data a ter o seguinte
objeto social: “Serviços de transporte de cargas municipal, intermunicipal, interestadual
e internacional, exceto cargas perigosas e mudanças, Transporte rodoviário de
mudanças, Comercio atacadista de ferragens e ferramentas, Fabricação de moveis
com predominância de metal, Impressão de material de segurança, Fabricação de
móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis de materiais plásticos,
Impressão de material para uso publicitário, livros, revistas e publicações periódicas,
Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças,
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MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI
INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
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CNPJ/MF Nº 19.018.615/0001-73
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Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para terraplanagem, mineração e
construção partes e peças, Comercio varejista especializado de peças e acessórios
aparelhos eletroeletrônicos, Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário partes e peças, Comercio varejista e atacadista
de artigos médicos e ortopédicos, Comercio varejista e atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, Comercio atacadista de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação, Comercio atacadista de maquinas para uso
comercial, Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-medico hospitalar, partes e peças, Comercio varejista de ferragens e
ferramentas, Comercio atacadista de equipamentos elétricos, Comercio atacadista e
varejista de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio atacadista e
varejista de moveis, cadeiras e artigos de colchoaria, Comercio atacadista e varejista
de artigos de escritório e papelaria, Comercio varejista de artigos esportivos, Comercio
atacadista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio atacadista
de bombas e compressores partes e peças, Comercio atacadista de aparelhos
eletrônicos, Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho, Comercio atacadista e varejista de materiais de construção,
Comercio atacadista e varejista de produtos saneantes e domissanitários, Comercio
varejista de equipamentos para escritório, Comercio atacadista de produtos de higiene,
limpeza e conservação, Comercio atacadista e varejista de equipamentos de incêndio,
extintor e recarga, salvamento e náuticos, Comercio varejista e atacadista de
mármores, granitos e revestimentos, Comercio atacadista e varejista de brindes,
Comercio de películas de controle solar, Comercio atacadista de artigos de serigrafia,
Comercio varejista de tintas e materiais para pintura, Comercio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e higiene pessoal, Comercio varejista de bebidas, Comercio
varejista de cds e dvds, Comercio varejista de livros, Comercio a varejo de automóveis,
camionetas e utilitários novos, Comercio atacadista de instrumentos e materiais para
uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comercio varejista de calcados,
Comercio varejista de tecidos, Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos,
Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores,
Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comercio varejista e
atacadista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comercio varejista de jornais e
revistas, Comercio atacadista de embalagens, Comercio a varejo de motocicletas e
motonetas novas, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comercio a
varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comercio atacadista
de pães, bolos e biscoitos, Comercio a varejo de peças e acessórios novos para
motocicletas e motonetas, Comercio a varejo de pneumáticos e camarás de ar,
Comercio atacadista de produtos alimentícios, Serviços de malote não realizados pelo
correio nacional, Atividades de gravação de som e de edição de música, Produção de
filmes para publicidade, Agenciamento de espaços para publicidade, Atividades de
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MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI
INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
CNPJ/MF Nº 19.018.615/0001-73
NIRE 41600058798
produção de fotografias, Filmagem de festas e eventos, Aluguel de maquinas e
equipamentos para escritório, Atividades paisagísticas, Serviços de escritório e apoio
administrativo, Limpeza em prédios e em domicílios, Serviços para apoio a edifícios,
exceto condomínios prediais, Serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas, Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo,
Atividades de bibliotecas e arquivos, Atividades de recreação e lazer, Atividades de
serviços de manobrista de automóvel, Serviços de encadernação e plastificarão,
Instalação de portas, janelas, divisórias e armários embutidos, Manutenção e
reparação de maquinas, produtos e equipamentos, Fabricação de artigos de
serralheria, de estrutura e esquadrias metálicas, Fabricação de artefatos de tanoaria e
de embalagens de madeira, Reprodução de software em qualquer suporte, Fabricação
de letras, letreiros e placas, Serviços de pintura de edifícios, Distribuição de água por
caminhões e Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: A sede da sociedade
estabelecida à Rua Clara Kuchenny, 804, Abranches, Curitiba – PR, CEP 82130-390,
fica transferida para Rua das Laranjeiras, 287, Colônia Santa Gabriela, Almirante
Tamandaré – PR, CEP 83508-702.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que
não colidirem com as disposições do presente instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: À vista da
modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, que passa a ter a seguinte
redação:
ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA, DENOMINADA
MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI
CNPJ/MF Nº 19.018.615/0001-73
JOÃO CARLOS CECCON, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba – PR, empresário,
inscrito no CPF/MF sob nº 567.856.909-00, portador do RG nº 3.794.614-1 SESP – PR,
e Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 02913716004 DETRAN – PR, residente e
domiciliado na Avenida Fredolin Wolf, 641, Apto 16, Bloco 7, Pilarzinho, Curitiba – PR,
CEP 82115-000.

5

Página 5 de 10

MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI
INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
CNPJ/MF Nº 19.018.615/0001-73
NIRE 41600058798
Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI,
MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI, com sede na Rua das Laranjeiras,
287, Colônia Santa Gabriela, Almirante Tamandaré – PR, CEP 83508-702, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 19.018.615/0001-73, registrada na Junta Comercial do Paraná sob
o NIRE nº 41600058798 em 27/05/2013, promove a Consolidação Contratual,
conforme as cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SEDE E RAZÃO SOCIAL: A empresa gira sob o nome
empresarial de MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI e tem sede e
domicílio na Rua das Laranjeiras, 287, Colônia Santa Gabriela, Almirante Tamandaré –
PR, CEP 83508-702.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL DA EIRELI: O capital da EIRELI é na
importância de R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000
(cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada quota,
inteiramente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando
assim distribuído para o titular:
TITULAR
JOÃO CARLOS CECCON
TOTAL

(%)
100.00
100.00

QUOTAS
150.000
150.000

VALOR (R$)
150.000,00
150.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a
exploração no ramo de: “Serviços de transporte de cargas municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional, exceto cargas perigosas e mudanças, Transporte
rodoviário de mudanças, Comercio atacadista de ferragens e ferramentas, Fabricação
de moveis com predominância de metal, Impressão de material de segurança,
Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis de
materiais plásticos, Impressão de material para uso publicitário, livros, revistas e
publicações periódicas, Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso
industrial partes e peças, Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para
terraplanagem, mineração e construção partes e peças, Comercio varejista
especializado de peças e acessórios aparelhos eletroeletrônicos, Comercio atacadista
de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças,
Comercio varejista e atacadista de artigos médicos e ortopédicos, Comercio varejista e
atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comercio atacadista de componentes
eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comercio atacadista de
maquinas para uso comercial, Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-medico hospitalar, partes e peças, Comercio varejista
de ferragens e ferramentas, Comercio atacadista de equipamentos elétricos, Comercio
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INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
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CNPJ/MF Nº 19.018.615/0001-73
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atacadista e varejista de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio
atacadista e varejista de moveis, cadeiras e artigos de colchoaria, Comercio atacadista
e varejista de artigos de escritório e papelaria, Comercio varejista de artigos esportivos,
Comercio atacadista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio
atacadista de bombas e compressores partes e peças, Comercio atacadista de
aparelhos eletrônicos, Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho, Comercio atacadista e varejista de materiais
de construção, Comercio atacadista e varejista de produtos saneantes e
domissanitários, Comercio varejista de equipamentos para escritório, Comercio
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio atacadista e
varejista de equipamentos de incêndio, extintor e recarga, salvamento e náuticos,
Comercio varejista e atacadista de mármores, granitos e revestimentos, Comercio
atacadista e varejista de brindes, Comercio de películas de controle solar, Comercio
atacadista de artigos de serigrafia, Comercio varejista de tintas e materiais para pintura,
Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, Comercio
varejista de bebidas, Comercio varejista de cds e dvds, Comercio varejista de livros,
Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comercio atacadista
de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios,
Comercio varejista de calcados, Comercio varejista de tecidos, Comercio varejista de
brinquedos e artigos recreativos, Comercio por atacado de peças e acessórios novos
para veículos automotores, Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios,
Comercio varejista e atacadista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comercio
varejista de jornais e revistas, Comercio atacadista de embalagens, Comercio a varejo
de motocicletas e motonetas novas, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e
banho, Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores,
Comercio atacadista de pães, bolos e biscoitos, Comercio a varejo de peças e
acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comercio a varejo de pneumáticos e
camarás de ar, Comercio atacadista de produtos alimentícios, Serviços de malote não
realizados pelo correio nacional, Atividades de gravação de som e de edição de
música, Produção de filmes para publicidade, Agenciamento de espaços para
publicidade, Atividades de produção de fotografias, Filmagem de festas e eventos,
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório, Atividades paisagísticas, Serviços
de escritório e apoio administrativo, Limpeza em prédios e em domicílios, Serviços para
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas, Preparação de documentos e serviços de apoio
administrativo, Atividades de bibliotecas e arquivos, Atividades de recreação e lazer,
Atividades de serviços de manobrista de automóvel, Serviços de encadernação e
plastificarão, Instalação de portas, janelas, divisórias e armários embutidos,
Manutenção e reparação de maquinas, produtos e equipamentos, Fabricação de
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artigos de serralheria, de estrutura e esquadrias metálicas, Fabricação de artefatos de
tanoaria e de embalagens de madeira, Reprodução de software em qualquer suporte,
Fabricação de letras, letreiros e placas, Serviços de pintura de edifícios, Distribuição de
água por caminhões e Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis
com motorista”.
CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCO E DURAÇÃO DAS ATIVIDADES: A EIRELI iniciou
suas atividades em 27/05/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.
Parágrafo único: É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento
por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a
empresa ser alterada para atender uma nova situação.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR: A responsabilidade
do titular é limitada ao capital integralizado da empresa, que será regida pelo regime
jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.
CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da EIRELI caberá ao
titular JOÃO CARLOS CECCON, acima qualificado, dispensada de caução, a quem
caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital
integralizado.
§1º- É Facultado ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores
em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e
operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato
judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
§2º- Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º
1.061 da lei 10.406/2002.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA
EIRELI: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma
outra empresa dessa modalidade.
CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social
será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apuração do balanço
patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.
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CLÁUSULA NONA – RETIRADA PRÓ - LABORE: O empresário poderá fixar uma
retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DO TITULAR: Falecendo
ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes,
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
EIRELI se resolva em relação a seu titular.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O
titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem
condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer
a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os 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 contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DO TITULAR: O endereço da
titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o
encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de
seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e
exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA: O Titular da Eireli declara para os fins do Art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006 que se enquadra na situação de microempresa, o
valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite
fixado no Inciso I do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006, observando o disposto no
§ 4º do mesmo artigo; não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão
relacionadas no Art. 3º, § 4º da mesma Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de
Almirante Tamandaré – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
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MACALE TRANSPORTE E COMERCIO – EIRELI
INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
CNPJ/MF Nº 19.018.615/0001-73
NIRE 41600058798
resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial
ou privilegiado que seja ou venha ser.
E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento
particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI,
em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a
cumpri-lo em todos os seus termos.
Almirante Tamandaré – PR, 20 de Agosto de 2020.

JOÃO CARLOS CECCON

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI consta assinado digitalmente
por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF
56785690900

Nome
JOAO CARLOS CECCON

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2020 12:34 SOB Nº 20204773881.
PROTOCOLO: 204773881 DE 27/08/2020 16:25.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004047559. NIRE: 41600058798.
MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 01/09/2020
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.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
19.018.615/0001-73
Razão Social:
MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:

Consta
Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

21/04/2021
18/12/2020
25/05/2021
12/02/2021
31/12/2020
31/12/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/12/2020 16:35
CPF: 567.856.909-00
Nome: JOAO CARLOS CECCON
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 15/12/2020
PROPOSTA COMERCIAL Nº 491/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 15/12/2020 20:03 )
JORGE OLIMPIO DO NASCIMENTO
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: 1132225

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
491, ano: 2020, tipo: PROPOSTA COMERCIAL, data de emissão: 15/12/2020 e o código de verificação:
93ddbd9c77

