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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

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 054562, registrado em 

09/11/2007, inscrito no CPF n° 84017716920, 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.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

84017716920 054562
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/12/2022 12:40 SOB Nº 20228736730. 
PROTOCOLO: 228736730 DE 21/12/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216433726. CNPJ DA SEDE: 76386283000113. 
NIRE: 41200386470. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2022. 
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br



Dimeva
Distribuidora e lmportadora
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PROCURACAO

0UTORGANTE:    DIMEVA    DISTRIBUIDORA    E    IMPORTADORA
LTDA, pessoa jun'dica de direito privado,  com  sede na cidade  de  Pato  Branco - PR,
sito   a   Run   Jose   Fraron,   n°    155,    sala   01,   Bairro   Fraron,   inscrita   no    CNPJ
76.386.283/0001-13  e  lnscrigao  Estadual  n°  31603862-06,  neste  ato  representada pelo
seu   s6cio   LUIZ   AUGUSTO   VARNIHR,    Brasileiro(a),    RG   3.148.548-7,    CPF
396.067.919-04,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Tapaj6s,  222,  Bairro  Centro,  CEP:
85.501-045    Path    Branco    -    PR.    Representante    Legal    da    empresa    DIMEVA
DISTRIBUIDORA    E    IMPORTADORA    LTDA,    inscrita    no    CNPJ    sob    n°.
76.386.283/0001-13,  sediada  a  Rua Jos6  Fraron,  n°  155,  sala  01,  Baino  Fraron,  Pato
Branco - PR.

OUTORGADO:     FRAN6IEL    TIAGO    IZYCKI,    Brasileiro    (a),    RG
608.877.463-1  CPF:  Oil.501.310-55, residente e domiciliado na Run Antonio Dalmer,
n° 262, Centro, CEP: 99.740-000, cidade de Barao de Cotegipe-RS.

PODERES:  Amplos  e  gerais  para o  fim  especial  de  representar  a outorgante
mos processos licitat6rios, podendo retirar editais, efetuar cadastro,  fomular ofertas e
fazer  verbalmente  lances  de  pregos,  fimar  declarap6es,  desistir  ou  representar  as
raz6es  de  recursos,  retificar  a  pr6pria  proposta  de  pregos,  participar  de  reuni6es,
examinar e visar documentos e propostas, assirmr propostas, atas e contratos, recorrer e
praticar todos os demals atos necessdrios e indispensaveis ao born e fiel  desempenho
do  presente  mandato  erfu  todas  as  esferas  pdblicas,  podendo  ainda,  substabelecer  os

poderes aqui conferidos para terceira pessoa, sendo vedado o recebimento de valores e
dar quitap6es em nome da empresa.

Esta procurapao tern validade ate 31 de dezembro de 2023.

SOCIO-ADMINISTRADOR
RG:  3.148.548-7

CPF:  396.067.919-04

46 3224 37671 Rua Jos6 Fraron,1551 Sala  01  I  Fraron  I  Pato Bronco I  PR

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/12/2022 08:19:10 que o documento de hash (SHA-256)

f93340b7bc99cccae7031748ee42954eaa75d78b34ae2fce5522d3c8f670dbad foi validado em 19/12/2022 16:19:14 através da transação blockchain

0x0ad7cc47c4f648344f131f08c5fdde949fd64bbdc470446843be52ba84445e8e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 101561)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina

(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

 

  
CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código f93340b7bc99cccae7031748ee42954eaa75d78b34ae2fce5522d3c8f670dbad foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o 
identificador único denominado NID 101561 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "PROCURAÇÃO FRANCIEL 2023", cujo assunto é descrito 
como "PROCURAÇÃO FRANCIEL 2023", faz prova de que em 19/12/2022 16:19:24, o responsável Dimeva 
Distribuidora e Importadora Ltda (76.386.283/0001-13) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dimeva Distribuidora e 
Importadora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN 
Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 19/12/2022 16:32:34 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x0ad7cc47c4f648344f131f08c5fdde949fd64bbdc470446843be52ba84445e8e. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

 

 



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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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 
76.386.283/0001-13

 MATRIZ 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 
25/08/1982 

 
NOME EMPRESARIAL 
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DIMEVA 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 
22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
28.21-6-01 - Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e
acessórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R JOSE FRARON 

NÚMERO 
155 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

 
CEP 
85.503-320 

BAIRRO/DISTRITO 
FRARON 

MUNICÍPIO 
PATO BRANCO 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
JULIOPAESE@DIMEVA.COM.BR 

TELEFONE 
(46) 3224-3767/ (46) 9106-3571 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
22/06/2002 

 
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 04/11/2022 às 09:54:31 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .
 

clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Politica/Privacidade.htm
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/index.html
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/index.html
http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo
http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj
https://estatistica.redesim.gov.br/
http://www.redesim.gov.br/parceiros
http://www.redesim.gov.br/servicos


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.386.283/0001-13
Certidão nº: 1442850/2023
Expedição: 11/01/2023, às 13:31:15
Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.386.283/0001-13, 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

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE
 
 
                 
 
    CÓDIGO....: 76386283000113   
    NOME......: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA                                          
    CNPJ/CPF..: 76.386.283/0001-13 
    ENDEREÇO..: JOSE FRARON                   ,    155 - FRARON               
    CEP.......: 85503320  
    MUNICIPIO.: PATO BRANCO                   UF: PR 
  
    
 
    FINALIDADE: Consulta de Débitos            
 
 
 
    Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos
    órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuinte do sujeito passivo acima
    identificado, é  CERTIFICADO  QUE NÃO CONSTAM  DÉBITOS  PENDENTES referente  a  Tributos
    Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
 
 
    A Fazenda Municipal reserva-se o direito  de cobrar Dívidas posteriormente  constatadas,
    mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.
 
 
    A presente certidão está  condicionada à verificação de sua  autenticidade na  Internet,
    no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br> ou através do QR Code com os dados abaixo:
    
 
    
    Emitida em: 19/12/2022.
    Válida até: 19/03/2023.    
    Ano da Certidão....................: 2022 
    Número da certidão.................: 0127666 
    Código de autenticidade da certidão: 931121016931121 
 
 
    Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal.
 
 
    Pato Branco - PR em, 19 de Dezembro de 2022.
 
 
 
 
 
    ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.    
                       
 
           
 
 
 



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: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 76.386.283/0001-13 

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 13:48:24 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2023.
Código de controle da certidão: 6379.43A8.7C38.4EDD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 76.386.283/0001-13
Razão

Social: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Endereço: R JOSE FRARON 155 SALA 01 / FRARON / PATO BRANCO / PR / 85503-
320

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:06/01/2023 a 04/02/2023

Certificação Número: 2023010600370119486382

Informação obtida em 10/01/2023 14:26:26

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

Voltar Imprimir



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN)
Nº 029078393-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.386.283/0001-13
Nome: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias
 
 
 
 

Válida até 11/04/2023 - Fornecimento Gratuito
 

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

MUNICÍPIO DE MAÇAMBARA-RS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 

 

A empresa DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 76.386.283/0001-

13, Inscrição Estadual sob nº 3160386206, com sede na Rua José Fraron, n° 155, sala 01, Bairro Fraron, CEP: 85.503-

320 e-mail: licitacao@dimeva.com.br, fone: (46) 3224 3767, Pato Branco– PR, neste ato representado pelo seu 

representante legal, DECLARA:  

a) 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, em observância à Lei 

Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 

b) sob as penas da Lei, conhecer e aceitar integralmente as condições constantes no EDITAL DE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 006/2023 e seus anexos, cumprindo todos os requisitos de HABILITAÇÃO contidas no 

referido edital. 

c) que NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA nem suspensa para licitar ou contratar com a Administração 

Pública de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato que altere essa 

situação que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

d) que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, por órgão da administração pública direta ou indireta, no transcorrer dos últimos 

05(cinco) anos. 

e) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei Federal 8.666/93 consolidada 

pela Lei Federal 8.883/93. 

f) que não possui em seu quadro societário, com poder de gestão, decisão ou responsabilidade técnica, servidor 

público do Executivo ou do Legislativo MUNICIPAL DE MAÇAMBARA-RS, ou empregado de empresa 

Pública ou sociedade de economia mista. 

g) sob as penas da lei que até a presente data, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 

h) que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 

comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARA-RS a ocorrência de quaisquer fatos 

supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do 

artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações. 

i) que possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, quantidades e prazos. 

j) 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. 

k) que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, etc, não cabendo desconto de nenhuma espécie. 

l) que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Pato Branco, 27 de Janeiro de 2023. 
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