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JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
EDITAL DE DESARQUIVAMENTO DE ATO MERCANTIL Nº 099/2016. 

O Presidente da Junta Comercial do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 25, do Decreto Federal n° 1.800/1996 em cumprimento à 
decisão do Plenário de Vogais, exarada em Sessão Plenária realizada em 
12.12.2016, e em conformidade com o memorando n° 99/2016 da Secretaria 
Geral, de 14.12.2016, protocolado sob n°167781375, determina o 
DESARQUIVAMENTO do (s) ato (s) citado (s) abaixo, tornando pública a 
decisão para os fins legais da presente publicação.
EMPRESA: SILVIO FERREIRA FRANCO - ME
NIRE: 41108131495
Desarquivamento de ato protocolado sob nº164840303; 164840346 e 164855530
JUSTIFICATIVA: O usuário solicita o desarquivamento da 3ª Alteração 
Contratual (transformação em empresário), e por extensão o desarquivamento dos 
atos posteriores, para retornar ao tipo jurídico LTDA, tendo em vista que a 
empresa necessita rerratificar a 2ª alteração contratual na qual o tipo jurídico era 
LTDA. 
PUBLIQUE-SE. 
Curitiba, 23 de dezembro de 2016. 
Ardisson Naim Akel 
Presidente 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
EDITAL DE DESARQUIVAMENTO DE ATO MERCANTIL Nº 100/2016. 

O Presidente da Junta Comercial do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 25, do Decreto Federal n° 1.800/1996 em cumprimento à 
decisão do Plenário de Vogais, exarada em Sessão Plenária realizada em 
12.12.2016, e em conformidade com o memorando n° 100/2016 da Secretaria 
Geral, de 14.12.2016, protocolado sob n°165832487, determina o 
DESARQUIVAMENTO do (s) ato (s) citado (s) abaixo, tornando pública a 
decisão para os fins legais da presente publicação.
EMPRESA: ELAINE VERONICA MENDES BEZERRA – ME
NIRE: 41108112750
Desarquivamento de ato protocolado sob nº164990771 e 164990763
JUSTIFICATIVA: O ato é de desarquivamento de Requerimento de Empresário 
registrado em 29/08/2016, e por extensão o desenquadramento de ME. Tendo em 
vista que foi aprovado sem constar o nome empresarial na inscrição do referido 
ato. 
PUBLIQUE-SE. 
Curitiba, 23 de dezembro de 2016. 
Ardisson Naim Akel 
Presidente 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
EDITAL DE DESARQUIVAMENTO DE ATO MERCANTIL Nº 101/2016. 

O Presidente da Junta Comercial do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 25, do Decreto Federal n° 1.800/1996 em cumprimento à 
decisão do Plenário de Vogais, exarada em Sessão Plenária realizada em 
12.12.2016, e em conformidade com o memorando n° 101/2016 da Secretaria 
Geral, de 14.12.2016, protocolado sob n°167720139, determina o 
DESARQUIVAMENTO do (s) ato (s) citado (s) abaixo, tornando pública a 
decisão para os fins legais da presente publicação.
EMPRESA: NEUZIMAR MARQUES CAMACAM - ME
NIRE: 41800283825
Desarquivamento de ato protocolado sob nº167315595
JUSTIFICATIVA: O ato é de desarquivamento de Requerimento de Empresário 
registrado em 09/11/2016, tendo em vista que está faltando a página 02 do 
referido ato. E por não ser possível a correção no Sistema Empresa Fácil será 
feito desarquivamento do ato de Ofício. 
PUBLIQUE-SE. 
Curitiba, 23 de dezembro de 2016. 
Ardisson Naim Akel 
Presidente 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
EDITAL DE DESARQUIVAMENTO DE ATO MERCANTIL Nº 102/2016. 

O Presidente da Junta Comercial do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 25, do Decreto Federal n° 1.800/1996 em cumprimento à 
decisão do Plenário de Vogais, exarada em Sessão Plenária realizada em 
12.12.2016, e em conformidade com o memorando n° 102/2016 da Secretaria 
Geral, de 14.12.2016, protocolado sob n°165832495, determina o 
DESARQUIVAMENTO do (s) ato (s) citado (s) abaixo, tornando pública a 
decisão para os fins legais da presente publicação.
EMPRESA: ANA M. HORBATIUK – SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO
NIRE: 41108149441
Desarquivamento de ato protocolado sob nº166317730 e 166317721
JUSTIFICATIVA: O usuário solicita o desarquivamento da Inscrição e do 
Enquadramento de ME, tendo em vista que o objetivo era a transformação de 
LTDA para Individual e por equívoco, no uso de ato e de evento, não ocorreu a 
transformação. 
PUBLIQUE-SE. 
Curitiba, 23 de dezembro de 2016. 
Ardisson Naim Akel 
Presidente 

853/2017

854/2017

856/2017

858/2017

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
EDITAL DE DESARQUIVAMENTO DE ATO MERCANTIL Nº 104/2016. 

O Presidente da Junta Comercial do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 25, do Decreto Federal n° 1.800/1996 em cumprimento à 
decisão do Plenário de Vogais, exarada em Sessão Plenária realizada em 
19.12.2016, e em conformidade com o memorando n° 104/2016 da Secretaria 
Geral, de 19.12.2016, protocolado sob n°16/776113-7, determina o 
DESARQUIVAMENTO do (s) ato (s) citado (s) abaixo, tornando pública a 
decisão para os fins legais da presente publicação.
EMPRESA: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 
NIRE: 41300019282
Desarquivamento de ato protocolado sob nº167777254
JUSTIFICATIVA: O usuário solicita o desarquivamento da ata registrada em 
28.11.2016, esclarecendo que a ata lavrada nas páginas 028 e 029 do livro próprio 
nº 2 foi registrada corretamente, não apresentando os equívocos contidos no 
arquivo enviado a essa Jucepar. 
PUBLIQUE-SE. 
Curitiba, 23 de dezembro de 2016. 
Ardisson Naim Akel 
Presidente 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
EDITAL DE DESARQUIVAMENTO DE ATO MERCANTIL Nº 105/2016. 

O Presidente da Junta Comercial do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 25, do Decreto Federal n° 1.800/1996 em cumprimento à 
decisão do Plenário de Vogais, exarada em Sessão Plenária realizada em 
19.12.2016, e em conformidade com o memorando n° 105/2016 da Secretaria 
Geral, de 19.12.2016, protocolado sob n°1616/842824-5, determina o 
DESARQUIVAMENTO do (s) ato (s) citado (s) abaixo, tornando pública a 
decisão para os fins legais da presente publicação.
EMPRESA: MELO & AGOSTINI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME
NIRE: 41208500115
Desarquivamento de ato protocolado sob nº167562193 e 167562185
JUSTIFICATIVA: O ato é de desarquivamento do Contrato Social registrado em 
09.12.2016, e por extensão o desenquadramento de ME. Tendo em vista que está 
faltando cláusulas nas páginas de números 02 e 03 no documento apresentado 
perante a Junta.
PUBLIQUE-SE. 
Curitiba, 23 de dezembro de 2016. 
Ardisson Naim Akel 
Presidente 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
EDITAL DE DESARQUIVAMENTO DE ATO MERCANTIL Nº 106/2016. 

O Presidente da Junta Comercial do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 25, do Decreto Federal n° 1.800/1996 em cumprimento à 
decisão do Plenário de Vogais, exarada em Sessão Plenária realizada em 
19.12.2016, e em conformidade com o memorando n° 106/2016 da Secretaria 
Geral, de 19.12.2016, protocolado sob n°16/583251-7, determina o 
DESARQUIVAMENTO do (s) ato (s) citado (s) abaixo, tornando pública a 
decisão para os fins legais da presente publicação.
EMPRESA: ECO RECICLE COMÉRCIO DE APARAS LTDA – ME
NIRE: 41205011199 
Desarquivamento de ato protocolado sob nº167491989
JUSTIFICATIVA: O ato é de desarquivamento da 3ª Alteração Contratual 
registrado em 08.12.2016, tendo em vista que está faltando a página número 06 
no documento apresentado perante a Junta. 
PUBLIQUE-SE. 
Curitiba, 23 de dezembro de 2016. 
Ardisson Naim Akel 
Presidente 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
EDITAL DE DESARQUIVAMENTO DE ATO MERCANTIL Nº 107/2016. 

O Presidente da Junta Comercial do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 25, do Decreto Federal n° 1.800/1996 em cumprimento à 
decisão do Plenário de Vogais, exarada em Sessão Plenária realizada em 
19.12.2016, e em conformidade com o memorando n° 107/2016 da Secretaria 
Geral, de 19.12.2016, protocolado sob n°16/583252-5, determina o 
DESARQUIVAMENTO do (s) ato (s) citado (s) abaixo, tornando pública a 
decisão para os fins legais da presente publicação.
EMPRESA: MSCS HOLDING LTDA
NIRE: 41208491876
Desarquivamento de ato protocolado sob nº167414240
JUSTIFICATIVA: Desarquivamento do Contrato Social registrado em 
23.11.2016, tendo em vista que o nome empresarial MSCS HOLDING LTDA 
que consta na capa do processo e na chancela da Junta difere do nome que é 
mencionado no contrato social M.S.C.S. PARTICIPAÇÕES LTDA.
PUBLIQUE-SE. 
Curitiba, 23 de dezembro de 2016. 
Ardisson Naim Akel 
Presidente 
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