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CELSO LUIS ZOCOLOTTE, brasileiro, natural de São José dos Pinhais, PR, divorciado,   
empresário, inscrito no CPF sob  número 688.823.359-68, portador da cédula de 
identidade civil número 4.458.218-0, expedida em  24/09/1985, SSP-PR, residente e 
domiciliado à Rua Barão do Cerro Azul, 1288, centro, CEP 83005.430, São José dos 
Pinhais, PR, resolve por este instrumento contratual constituir uma EIRELI (empresa 
individual de responsabilidade limitada) que se regerá pelas Leis e pelas cláusulas abaixo: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente empresa individual de responsabilidade limitada, 
gira  sob a denominação de CZ EXPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - EIRELI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem a sua sede na Rua Oliveira Viana, 3567, 
Bairro Boqueirão, CEP 81670.090, Curitiba, Paraná.  
parágrafo único - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência em qualquer parte do território nacional.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto o comércio atacadista de produtos 
agrícolas. 
 
CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades na data de 18 de março de 
2.020, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais),  
dividido  em 110.000 (cento e dez mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), 
cada uma, sendo integralizado, neste ato, em moeda corrente do País. 
 
parágrafo único: O capital social fica assim demonstrado: 
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CLÁUSULA SEXTA - Será administrada por CELSO LUIS ZOCOLOTTE, a quem 
caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI. 
 
parágrafo primeiro -  Faculta-se 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. 
 
parágrafo segundo - Poderão ser designados administradores não titular, na forma 
prevista no artº 1.061 da Lei 10.406/2002.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - O exercício será encerrado em 31 de dezembro, de cada ano. 
 
CLÁUSULA OITAVA -  Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de 
direito, que a mesma não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade. 
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CLÁUSULA NONA -  A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O falecimento, ou afastamento da titular  não se constituirá causa 
para dissolução da sociedade, que continuará com um dos herdeiros do de cujus, salvo  
se optarem pela dissolução da mesma. 
parágrafo único - Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens 
deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a 
representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O administrador, já devidamente qualificado, declara, 
sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração desta EIRELI, 
seja por lei especial, seja 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da 
concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (§ 1° do artigo 1.011 
da Lei 10.406/2002). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a 

atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Curitiba/PR, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 
Por ser verdade, e, após lido e achado conforme, lavra, data e assina o presente 
instrumento em via única, obrigando-se por si, sucessores e herdeiros a cumpri-lo 
fielmente em todos os seus termos. 
 
Curitiba, 18 de março de 2020 
 
 
 
 
Celso Luis Zocolotte 
cpf.: 688.823.359-68   
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CZ EXPORT COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - EIRELI consta

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

68882335968

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

CELSO LUIS ZOCOLOTTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2020 11:05 SOB Nº 41601009626.
PROTOCOLO: 201517701 DE 14/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001522299. NIRE: 41601009626.
CZ EXPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - EIRELI

      LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
            SECRETÁRIO-GERAL
          CURITIBA, 14/04/2020
       www.empresafacil.pr.gov.br
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