




Capital Social
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Dados do Sócio
Nome
WELLINGTON DANIEL
MUNHOZ

CPF/CNPJ
022.026.489-92

Participação no capital
R$ 499.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Nome
ANA PAULA DE LARA
MUNHOZ

CPF/CNPJ
077.807.069-74

Participação no capital
R$ 1.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
WELLINGTON DANIEL MUNHOZ

CPF
022.026.489-92

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
13/12/2017

Número
20175798877

Ato/eventos
310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE
INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
41207493131

CNPJ
17.348.948/0001-35

Data de Ato Constitutivo
29/11/2012

Início de Atividade
29/11/2012

Endereço Completo
Avenida BRASIL, Nº 1111, SALA 01, CENTRO - Balsa Nova/PR - CEP 83650-000

Objeto Social
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, serviços de roçagem e destocamento de áreas públicas e privadas;
locação de tratores agrícolas com operador; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; manutenção e reparação de
máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; serviços de coleta de resíduos perigosos e não perigosos; coleta de
lixo, serviços de tratamento e disposição de resíduos não perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para
sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; obras de urbanização ruas, praças e calçadas e manutenção de ruas, calçamento, serviços de
conservação de vias públicas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de estações e redes de telecomunicações; manutenção de
estações e redes de telecomunicações; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções; obras de irrigação; construção
de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; serviços de pintura em edificações de qualquer tipo; obras de acabamento em edificações de qualquer tipo; obras de fundações;
serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; comércio a varejo de
pneumáticos e câmaras de ar; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de
madeira e artefatos; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; comércio varejista de
pedras para revestimento; comércio varejista de materiais de construção de portes menores; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de instrumentos
musicais e acessórios; comércio varejista de artigos de uso doméstico; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e
artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados;
comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; comércio varejista de equipamentos para escritório; serviços de transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; serviços de carga e descarga; preparação de refeições em cozinha
central para fornecimento a empresas em geral; locação de automóveis sem condutor; locação de aeronaves sem tripulação; locação de outros meios
de transporte sem condutor; aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador; aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; aluguel de equipamentos científicos, médicos e
hospitalares, sem operador; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de máquinas e
equipamentos comerciais e industriais, sem operador; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, limpeza em prédios e
em domicílios; serviços de limpeza urbana; serviços de paisagismo, limpeza, manutenção, plantio de jardins e serviços combinados escritório e apoio
administrativo.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Nome Empresarial: BALSA NOVA COMERCIAL LTDA - EPP

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2209785295

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/01/2022, às 08:56:29 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código AFRADYU0.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral

PRC2209785295

Nome Empresarial: BALSA NOVA COMERCIAL LTDA - EPP

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2209785295

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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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: BALSA NOVA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 17.348.948/0001-35 

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.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

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 17:19:57 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.
Código de controle da certidão: 9093.B67A.51D1.C6D8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


