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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

Eu, CLAUDIO CECHINEL, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 034435, expedida em 29/07/2005, inscrito no 

CPF n° 51739283953, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, 

que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF N° do Registro Nome

51739283953 034435
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CLAUDIO CECHINEL







ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

Nome Fantasia:

Razão Social: JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA

CNPJ: 20.252.467/0001-36

Inscrição Municipal: 8388

Atividade Principal: 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal (Não exerce no
endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Não exerce
no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 3103-9/00 -
Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal (Não exerce no endereço), 4744-0/01 -
Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Não exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista
de móveis e artigos de colchoaria (Não exerce no endereço), 3101-2/00 - Fabricação de móveis com
predominância de madeira (Não exerce no endereço), 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
(Não exerce no endereço), 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
automotores (Não exerce no endereço), 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para
veículos automotores (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no
endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Não exerce no endereço),
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos (Não exerce no endereço), 9529-1/05 - Reparação
de artigos do mobiliário (Não exerce no endereço), 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de
qualquer material (Não exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para
uso profissional e de segurança do trabalho (Não exerce no endereço), 7739-0/03 - Aluguel de palcos,
coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (Não exerce no endereço)

Município: São Miguel do Iguaçu Endereço: RUA HELMIRO SCHERER, 251, CASA 1, JARDIM
MARIANA

CEP: 85877000

Local e data: São Miguel do Iguaçu, sexta, 05 de fevereiro de 2021

Vencimento:

Observação

Número 8388-0

LEDENIR PRESA
Secretaria Municipal de Finanças

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

MIGUEL DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS



SOMENTE ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA.

O PRESENTE ALVARÁ SÓ TEM VALIDADE MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA
RESPECTIVA TAXA.

Código de Autenticidade: 21G3L0NHL2

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO TATHIANA NIERO"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Lorena
Destacar



Boletos, Convênios e outros

G3321515516805841
15/03/2022 15:58:11

Transação efetuada com sucesso por: JC937088 VANILDA S JUSTO.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.252.467/0001-36
Certidão nº: 22108524/2022
Expedição: 13/07/2022, às 09:20:09
Validade: 09/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.252.467/0001-36, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br







Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 027262187-25

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.252.467/0001-36
Nome: JUSTO MOVEIS DE ACO 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 10/11/2022 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA
CNPJ: 20.252.467/0001-36 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

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

2.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
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 09:17:30 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2023.
Código de controle da certidão: AC15.85A9.8EC1.C258
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO 

PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU    -    ESTADO DO PARANÁ

WALTER ENÉIAS DE LIMA

DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AV. WILLY BARTH, 181, CENTRO - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85877-000

FONE: (45)  9106-6705 - CNPJ: 03.166.473/0001-51

CERTIDÃO

CERTIFICO,  atendendo  pedido  verbal  de  partes  interessadas,  que  revendo em
meu  poder  e  Cartório  o  Banco  de  Dados,  Livros  e  Fichários  de  DISTRIBUIÇÕES  DE
AÇÕES  DE  FALÊNCIA,  CONCORDATAS   E/OU  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL,  que  se
encontram  em  andamento  neste  Juízo  e  neste  Ofício  do  Distribuidor  Judicial,  desde  a
data de instalação desta Comarca em 28 de novembro de 1977, deles NADA CONSTA
que tenha sido contra a empresa:

          WALTER ENÉIAS DE LIMA, Titular dos Cartórios Distribuidor, Contador, Partidor,
Avaliador e Depositário Público da Comarca de São Miguel do Iguaçu, Estado do
Paraná, na forma da lei etc...

NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATAS E/OU
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPF Nº.: JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA, inscrita no CNPJ nº20.252.467/0001-36, Sociedade Empresária
Limitada com sede na Rua Helmiro Scherer, 251, Jardim Mariana, nessa cidade e comarca.

Dada e passada nesta cidade e comarca de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU,
Estado do PARANÁ, ao(s) 19 dia(s) do mês de agosto do ano de 2022, às 15:22:11. 

Buscas procedidas no(s) último(s) 30 ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
 
 
 

WALTER ENÉIAS DE LIMA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO
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WALTER ENEIAS DE LIMA:24178357972
ASSINADO DIGITALMENTE
DISTRIBUIDOR DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
DATA:20220819154135



 

JUSTO MÓVEIS DE AÇO - EPP 
CNPJ: 20.252.467/0001-36 

 

 
 PREFEITURA DE MAÇAMBARA/RS 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 

 
DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
A empresa JUSTO MÓVEIS DE AÇO, inscrita no CNPJ sob o nº 20.252.467/0001-36, sediada á 
Rua Helmiro Scherer, 251, São Miguel do Iguaçu/PR, por intermédio de sua representante legal, 
Sra. VANILDA SCHEFFER JUSTO, RG nº 47429664-1, CPF nº 597.385.459-00, declara, sob as 
penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório: 

 
I - Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos 
termos do IV, do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, bem como que será 
comunicado qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha 
alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico 
financeira; 
II - Que não está impedida de contratar com a administração pública direta e indireta de 
Maçambara/RS; 
III - Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
IV – Que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos; Não Emprega 
menor de dezesseis na condição de aprendiz; 
V - Que não foi apenada com rescisão de contrato, seja por deficiência dos serviços prestados, 
quer seja por outro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos; 
VI - Que possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, 
quantidades e prazos; 
VII - Que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico 
(inclusive internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas 
apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem à autêntica rubrica dos 
signatários. 
VIII - Que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, etc, não cabendo desconto de 
nenhuma espécie; 
IX - Que para os devidos fins, a empresa concorda com os todos os termos descritos no edital e 
seus anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame; 
X - Que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho; 
XI - Que não possui direta ou indiretamente, em seu quadro societário servidor público da ativa, 
empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.  
 
São Miguel do Iguaçu/PR, datado e assinado digitalmente. 

 

VANILDA SCHEFFER 
JUSTO:59738545900

Assinado de forma digital por 
VANILDA SCHEFFER 
JUSTO:59738545900 
Dados: 2022.08.24 21:14:33 -03'00'


