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

Empreso •• Fácil é!! 

CERTIDÃO SIMP IFICADA 

Certificamos que as informações abaixo constam dos doeu entos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

I Nome Empresarial: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

I Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Protocolo: PRC2105842757 

CNPJ 
73.785.636/0001-60 

NIRE (Sede) 
41209676128 

Endereço Completo 
Rua JOAO XXIII, N° 338, CENTRO - Mercedes/PR - CEP 85998-000 

Início de Atividade 
29/11/1993 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 

Capital Social 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
Capitallntegralizado 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

Dados do Sócio 
Nome 
EMILlO HACHMANN 
Nome 
LUIZ FERREIRA 

CPF/CNPJ 
369.232.659-91 
CPF/CNPJ 
787.041.039-04 

Participação no capital 
R$ 70.000,00 
Participação no capital 
R$ 30.000,00 

Dados do Administrador 
Nome 
EMILlO HACHMANN 
Nome 
LUIZ FERREIRA 

Último Arquivamento 
Data 
05/01/2021 

Número 
41209676128 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~III~1111111111111111111 
PRC21 05842757 

Porte 
icroempresa) 

I 

Prazo de Duração 
Indeterminado ME( 

Administrador 
S 
Administrador 
S 

Término do mandato 

Término do mandato 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 
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EMllUZ MATERIAIS DE CO STRUÇÃO LTDA- ME 

Avenida João XXXIII, 338. entro. Mercedes/Pr. 

Fone: (45) 325 -1318 

DeCLARAçÃO DE CUMPRIM NTO DOS REQUISITOS DE 
HABILlTAÇ o 

Ao Pregoeiro do Município de Merced 
Pregão Presencial n": 19/2021 

A empresa EMILlO HACHMAN - ME, estabelecida na Avenida 
João XXIII, n.": 338, na Cidade de Merced s, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ sob o n." 73.785.636.0001/60, Inscriç o Estadual sob o n." 90231997- 
23, neste ato representada por seu re resentante legal o Sr. EMILlO 
HACHMANN, portador(a) da Carteira de Id ntidade n? 2.103.487, expedida 
pela SSP/ PR, e do CPF n? 369.232.659-91 DECLARA, sob as penas da lei, 
nos termos do artigo 4°, inciso VII, da L i n.? 10.520/2002, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para Pregão acima mencionado. 

ercedes, 03 de MARÇO de 2021. 
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.,,1UNICiPIO DE MERCEDES - PH 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento origmal 
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CERM1ICA MARTINS 
CERAMICA PARAN~ GUAÇU L TOA 

Rua da Olaria, 175 -Arroio Gua~u - Fone: (45)3256-1878 
85998-000 MERC~DES - PR 

aNPJ/MF N.O 75.945.204/0001-02 - CAD-ICMS N.O 45800015-86 I 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIlMENTO DO S REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PN 
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2021 

CERAMICA PARANAGUAÇU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n" 75.945.204/0001-02 e no CAD/ICMS sob o n? 45800015-86, com 
sede na Rua da Olaria, 175, Arroio Guaçu, CEP 8591 8-000, Mercedes/PR, neste ato representada 
pelo Sócio Administrador, Sr. VILSON MARTINS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
CPF sob o n° 624.141.519-00, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.491.835-8 expedi da pela 
SESP/PR, residente e domiciliado na Av. Dr. Mario ~otta, 828, Centro, CEP 85998-000, Merce 
des/PR, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos dp artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520/2002, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ara o Pregão acima mencionado. 

Mercedes-PR, 02 de março de 2021 

CERAMICA LUAÇU L TOA 
Vilson Marfins 

Sócio Administrador 



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

ADA CERTIDÃO SIMPLlFI 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos rquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedi ão. 

Nome Empresarial: CERAMICA PARANAGUAÇU LTDA - ME 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Empresal't-Fácí/· !:f!:!. 

Protocolo: PRC2105831596 

NIRE (Sede) 
41201622690 

Data de Ato Constitutivo 
21/09/1971 

CNPJ 
75.945.204/0001 -02 

Início de Atividade 
05/07/1971 

Endereço Completo 
Rua DA OLARIA, N° 175, VILA ARROIO GUAÇU - Mercedes/PR - CEP 85998-000 

Objeto Social 
FABRICAÇÃO DE TELHAS, TIJOLOS E LAJOTAS; PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE ESC VAÕOES, ATERRAMENTOS, TERRAPLENAGENS E 
COMPACTAÇÃO DE TERRENOS; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃ ,EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO; TRANSPORTE 

! RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIP L, INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL. 

Capital Social 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome 
IVO MARTINS 
Nome 
ANTONIO MARTIM 
Nome 
VILSON MARTINS 

Participação no capital 
R$ 30.000,00 
Participação no capital 
R$ 30.000,00 
Participa~ão no capital 
R$ 30.000, Q 

Administrador 
N 
Administrador 
S 
Administrador 
S 

CPF/CNPJ 
139.646.909-53 
CPF/CNPJ 
550.114.469-72 
CPF/CNPJ 
624.141.519-00 

Dados do Administrador 
Nome 
ANTONIO MARTIM 
Nome 
VILSON MARTINS 

Último Arquivamento 
Data 
30/07/2014 

Número 
20144291657 

:56:15 (horário de Brasilia). 
r.gov.br, com o código 5KAOOZEF. 
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Término do mandato 

Término do mandato 

Término do mandato 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 
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Os abaixo identificados e qualificados. 

1) VILSON MARTINS, brasileiro, cas do sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPF/M sob nQ 624.141.519-00, portador da Carteira 
de Identidade nº. 4.191.835-8, expe ida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e do iciliado na Rua da Olaria, 188, Vila Arroio 
Guaçú, CEP 85998-000, no Município de Mercedes, Comarca de Marechal Cândido 
Rondon. Estado do Paraná. 

2)'1~0 MARTINS, brasileiro, casado s b o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob nQ 139.646.909-53, portador da Carteira de 
Identidade nº. 750.452-7, expedid pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e do iciliado na Rua da Olaria, 102, Vila Arroio 

, Guaçú, CEP 85998-000, no Município de Mercedes, Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. 

3) ANTONIO MARTIM, brasileiro, c sado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPF/M sob nQ 550.114.469-72, portador da Carteira 
de Identidade nº. 3.941.140-7, expe ida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e do iciliado na Rua da Olaria, S/N,º, Vila Arroio 
Guaçú, CEP 85998-000, no Município de Mercedes, Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. ' 

Tem constltuída entre si, uma socied de empresária limitada que gira nesta praça 
sob o nome de CERAMICA PARANA UAÇU LTDA - ME, com sede na Rua da Olaria, 
175, Vila Arroio Guaçu, CEP 85998000, no Município de Mercedes, Estado <,1.0 
Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº, 75,945.20410001-02, registrada na Junta 
Comercial do Paraná sob nº 412.016 269-0 em 21 de setembro de 1971; resolvem 
alterar o contrato social mediant as condições estabeleci das nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO S CIAL: A sociedade que tem por objeto social 
a exploração do ramo de: Fabricação Telhas, Tijolos Lajotas; Prestação de serviços de escavações 
e aterramentos, passa a partir desta data a ter o se uinte objeto: fabricação de telhas, tijolos e 
lajotas; prestação de serviços de escavações, ater mentos, terraplenagens e compactação de 

I 
terrenos; aparelhamento de pedras para construç o, exceto associado à extração; transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigoso e mudanças, municipal, intermunicipa,l, 
interestadual e internacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AUME~TO DE CAPIT L: O capital social que é de R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais), divididos em 5(i).000 (cinquent mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 
1,OO(um real) cada uma, totalmente subscrito e i tegralizado em moeda corrente nacional, 'é 
elevado para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividi os em 90.000 (noventa mil) quotas de capital 
no valor nominal de R$ 1,OO(um real) cada uma. 

§ 1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capita acima previsto e consolidado, no valor de R'$ 
40.00(]),00 (quarenta mil reais), é inteiramen e subscrito e integralizado pelos sócios, da 



MUrNiCíp!O DE lVIERCEDES - . R 
~ertlflco que a presente cópia 

confere com o documento origl , 

Mercedes-PR 03 /03 / {}jJ i 
OITAVA ALTERAÇÃO CONTRJ TUAL DA SOCIEDAuJ:, r-21tt-----II--- 

CERAMICA PARANAGU~ÇU LTDA - ME ~ 
CNPJ/MF: n'' 75.945204/0001-02 

NIRE: 412.016Z269-0 
lolha: 2 lle- 5 

seguinte forma: 

a) Os sócios VILSON MARTINS e ANTONIO f/lARTIM integralizam, cada um, neste ato, a 
importância de R$ 13.334,00 (treze mil, rezentos e trinta e quatro reais) em moeda 
cohente do país. 

.,:-1", 

b) O sócio IVO MARTINS integraliza, neste alto, a importância de R$ 13.332,OO(treze mil, 
trezentos e trinta e dois reais), em moeda corrente do país. 

§ 2.º - NOVA DISTRIBUiÇÃO DO CAPITAL: Ern virtude das modificações havidas, o capital 
social, inteiramente integralizado em moeda n cional, fica assim dividido entre os sócios: . 

Nome t . í (%) Quotas Valor R$ 
VILSON MARTINS 33,333 30.000 30.000,00 
IVO MARTINS 33,334 30.000 30.000,00 
ANTONIO MARTIM 33,333 30.000 30.000,00 
TOTAL 100.00 90.000,00 90.000,00 . 

CLÁUSULA TERCEIRA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem 
com as disposições do presente instrumento. 

I 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO cor TRATO: À vista da modificação ora ajustada, 
consolida-se o contrato social, que passa a ter a segi inte redação. 

CONTRATO SOCIAL ONSOLlDADO 
CERAMICA PARANAG~AÇU LTDA - ME 

CNPJ/MF: 75.945 20<W001-02 
NIRE: 412.0152269-0 

1) VILSON MARTINS, brasileiro, c sado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 624.141.519-00, portador da Carteira 
de Identidade nº. 4.191.835-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e de miciliado na Rua da Olaria, 188, Vila Arroio 
Guaçú, CEP 85998-000, no Municíp o de Mercedes, Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. 

2) IVO MARTINS, brasileiro, casadc sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, inscrito no CPF/MF se b nº 139.646.909-53, portador da Carteira de 
Identidade nQ. 750.452-7, expedlda pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e d bmiciliado na Rua da Olaria, 102, Vila Arroio 
Guaçú, CEP 85998-000, no Municip io de Mercedes, Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. \ 

I 

3) ANTONIO MARTIM, brasileiro, asado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPF/ \t1F sob nº 550.114.469-72, portador da Carteira 
de Identidade nº. 3.941.140-7, ex edida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e de miciliado na Rua da Olaria, S/N.º, Vila Arroio 
Guaçú, CEP 85998-000, no Municí io de Mercedes, Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. ....j.-; _". . 
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MUNiCíPIO DE MERCEDES _ R 
Certifico que a presente cópi 

confere com o docum enIo origl ai 
Mercedes-PR !2n/Oê/M \ 

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATpAL DA SOCIEDADE ~ 
CERAMICA PARANAGUA~ U LTDA - ME 

CNPJ/MF: n° 75.945.2(4/0001-02 
NIRE: 412.01622 9-0 

Folha: 3 til' 5 
Tem constituída entre si, uma sociedad empresária limitada que gira nesta praça, 
sob o nome de CERAMICA PARANAGW ÇU LTDA - ME, com sede na Rua da Olaria, 
175, Vila Arroio Guaçu, CEP 85998-0CO, no Município de Mercedes, Estado do 
Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 75.945.204tt)001-02, registrada na Junta 
Comercial do Paraná sob nº 412.01622 9-0 em 21 de setembro de 1971; resolvem 
consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMiCíLIO: A sociedade gira sob o nome 
empresarial de CERAMICA PARANAGUAÇU LTDA - M e tem sede na Rua da Olaria, 175, Vila 
Arroio Guaçu, CEP 85998-000, no Município de Mercedi s, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEG~NDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCI ~S: A sociedade poderá a qualquer tempo,. 
abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual 
assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TE~CEIRA - INíCIO DAS ATIVIDADES E I RAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
sociedade íníclou suas atividades em 05 de julho de 971 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: 
fabricação de telhas, tijolos e lajotas; prestação d e serviços de escavações, aterramentos, 
terraplenagens e compactação de terrenos; aparelha nento de pedras para construção, exceto 
associado à extração; transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social É de 90.000,00 (noventa mil reais), divididos 
em 90.000 (noventa mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do Faís, pelos sócios e distribuídas da seguinte 
forma: 

Nome I (%) Quotas Valor R$ I 
VILSON MARfiNS 33,333 30.000 30.000,00 
IVO MARTINS 3~,334 30.000 30.000,00 
ANTONIO MARTIM 3~,333 30.000 30.000,00 
TOTAL lpO.OO 90.000 30.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: ~ responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidari mente pela integralização do capital social, 
conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.40Q/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE P.UOTAS: As quotas são indivisíveis e não 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição 
se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão c elas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafb único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, di criminando a quantidade de quotas postas 
à venda, o preço, forma e prazo de pagamento para que estes exerçam ou renunciem ao 
direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da notificação ou em prazo maio a critério do sócio alienante. Se todos os 
sócios manifestarem seu direito de preferência, cessão das quotas se fará na proporção das 

I' I'/'~::""'~} 
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OITAVA ALTERAÇÃO CONT TUAL DA SOCIEDADE 
CERAMICA PARANAG AÇU LTDA - ME 

CNPJ/MF: n° 75.94 .204/0001-02 
NIRE: 412.01 2269-0 

MUN!S!PIO DE MERCEDES 
C;fUIICO que a presente cópi 

con,ere com o documento orig ai 

Mercedes-PR JEl_; 

PR 

1'()lha: 4 de 5 
quotas que então possuírem. Decorrido ess prazo sem que seja exercido o direito de I 
preferência, as quotas poderão ser livremente ransferidas. 

CLÁUSULA piTAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCI DADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A 
administraç~o da sociedade cabe a VILSON MARTINS e ANTONIO MARTIM, com os poderes e 
atribuições ~e gerir e administrar os negócios da s ciedade, representá-Ia ativa e passivamente, 
judicial e extra judicialmente, perante órgãos públic s, instituições financeiras, entidades privadas 
e terceiros em geral, bem como praticar todos o demais atos necessários à consecução dos 
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da soe edade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamentr· . 

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial m atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualqu r dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, s m autorização do outro sócio. 
§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando is ladamente, constituir, em nome da sociedade, 
procuradores para período determinado, dev ndo o instrumento de mandato especificar os 
atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA ~ONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os s cios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.' 

CLÁUSULA BÉCIMA - EXERCíCIO SOCIAL, DEMONS RAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS 
SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício oclal, em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e demais demonstrações co tábeis requeridas pela legislação societárja, 
elaboradas em conformidade com as Normas Brasil iras de Contabilidade, participando todos os 
sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma pr porção das quotas de capital que possuem na 

I 

sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá leva ar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro a urado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos ócios, a título de Antecipação de Lucros, 

I 
proporcionalmente às quotas de capital de ca a um. Nesse caso será observada a reposição 
dos lucros quando a distribuição afetar o capi ai social, conforme estabelece o art. 1.059 da 
Lei n.º 10.406/2002. 

CLÁUSULA PÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO D S CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao 
término do lexercício social, os sócios deliberarão obre as contas e designarão administradores 
quando for o caso. 

I 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) ~ia~ antes da data marcada para. a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econorruco dev m ser postos, por escrtto, e com a prova do 
respeytivo recebimento, à disposição dos sóci s que não exerçam a administração. - 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO U INTERDiÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará uas atividades com os herdeiros, sucessores e 
o incapaz. NlãO sendo possível ou inexistindo interes e de~tes o_u dos s~cios. remanes~entes, ~ valor 
de seus haveres será apurado e liquidado com bas na sttuaçao patrimonlal da sociedade, a data 
da resoluçã~, verificada em balanço especialmente I vantado. 

parág1rafO único- O mesmo procedimento ser adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. 



MUNi~ípIO DE MERC 
CertifIco que a 

confere present 
com o document 

Mercedes_PR ()j_/ 
OITAVA ALTERAÇÃO CONT ATUAL DA SOCIEDA rr:;--------..l.~1[t=- 

CERAMICA PARANAG JAÇU LTDA - ME 
CNPJ/MF: n" 75.9 5.204/0001-02 

NIRE: 412.0 2269-0 
1;"lha: 5 de 5 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores 
declaram, sob as penas da lei, que não estão i pedidos de exercerem a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de con enação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela), a pena que vede, ainda que tempor riamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falirnentar, de prevaricação, peita ou suborn , concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, cont normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o ro da comarca de Marechal Candido Rondon, 
Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimen o dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, com "expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou 
venha ser. I 

" E por estarem assim, justos e contratados, lavram assinam, a presente, em 3 (três) vias de ipual 
teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-Io em 
todos os seus termos. 

Mercedes-Pft, 21 de julho de 2014. 

~MARTINS IVO MARTINS 

..oJNTO ARTIM 

I JlJNTÂ CÓRMEEGRIC AALLDDO:~f~~~HAL CANDIDO RON; 

'

AGENCIA /"'014 CERTIFICO O REG TRO EM 3 o / o 7 t- 
SOB NÚMERO 20 4.4291657 

, Protocolo: ;~~~29 65-7, DE 23/07/201~lNjj)." 
Empresa: 41 2 016 .. ~b9 O • _" ., ... fi.. . 

i CERl\MICA PARJlN/\GUAÇU 1,TOA - ME <'EBASTIÀO MOTTA 
, ;ECRETARIO GERAL 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

CARTA DE CREDENCI MENTO 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de ercedes 

Referente à Pregão Presencial n° 19/2021 

Pela presente credenciamos o Sr. Jhonatan Fe nando Fonseca, portador da Cédula de 
Identidade RG n.O 10.642.559-0 e do CPF n°. 077.579. 89-42 a, participar em todas as fases do 
procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO P ESENCIAL N.O 1912021, instaurado por 
este Município. 

Na qualidade de representante legal da propo ente Fabiano Luiz Back, outorga-se ao 
acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunci r ao direito de interposiçãode Recursos. 

_';'. 

Mercedes, 24 de Fevereiro de 2021. 

Alfa materiais de construção LTOA NPJ 37.985.492/0001-21 
Avenida João XXIII. 1188. Centro Mercedes. Paraná 

(45) 2037-0710 (45) 9 812-3521 
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CONTRATO SOCIAL DE CON TITUIÇÃO 
CI MATERIAIS DE CONSTR çÃO LTDA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Soei e na melhor forma de direito os 

sócios a seguir identificados: 

CARINE FErANDES KRA TZ FONSECA, brasil ira, maior, nascida aos 10/10/1997, 

Casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, portadora da Cédula de Identidade, 

RG sob n012~64529-4 expedido pelo Instituto de I entificação do Estado do Paraná, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério a Fazenda, CPF sob nOl 00.099.359- 

08, residente ~ domiciliada à Rua Albino Muller, nC64 2, Bairro Vila Gaúcha, Lot. Emmel 

da cidade de Marechal Cândido RondonIPR, CEP 85. 60-000 e 

FABIANO LUIZ BACK, brasileiro, maior, nascido os 30/03/1993, Solteiro, empresário, 

portador da Cédula de Identidade, RG sob n01064 416-0 expedido pela Secretaria de 

Estado de Segurança Pública do Paraná, inscrito o Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda, CPF sob n0089.634.359-62, esidente e domiciliado à Rua Roma, 

n0768, Bairro Bela Vista da cidade de Mercedes/PR, EP 85.998-000. 

Constitui uma sociedade empresarial limitada, medi nte as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: A sociedade, constituída so a forma de sociedade empresária, 

limitada, e com a denominação CI MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA, que será 

regida por este contrato social, pelo Código Civil L i 10.406/2002. 

Cláusula Segunda: Os sócios declaram q e a empresa se enquadra em 

MICROEMPRESA, nos termos da Lei Comple entar n" 123, de 14 de dezembro de 

2006, e que não se enquadra em qualquer das hipé eses de exclusão relacionadas no § 4° 

do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC 123/20 ). 

Cláusula Terceira: A sociedade terá a sua sede à v. João XXIII, n01202, Lot. Horizonte 

da cidade de Mercedes/PR, CEP 85.998·000. 
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO 
CI MATERIAIS DE CONSTR{ çÃO L TDA 

Cláusula Qua,ta: A sociedade terá como objeto social ~ exploração do ramo de: Comércio 

Varejista de ~aterial de Construção; Comércio Vãrejista de Material Elétrico para 

Construção; Crmércio Varejista de Parafusos; Porcas; Arruelas; Pisos e Revestimentos 

ceràmicos; COflércio Varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio 

varejista de chuveiros elétricos, válvulas, Torneiras, reg stros; Serviços especializados para 

construção e Obras de alvenaria. 

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividaces em 01/08/2020 e seu prazo de 

duração da sociedade é de tempo indeterminado. 

Cláusula Sexta: O Capital Social da sociedade é ~$50.000,OO(cinquenta mil reais), 

dividido em 5~.OOO(cinquenta mil) quotas no valor ndminal R$l,OO (um real), cada uma 

totalmente subscritas e integralizadas em moeda corr nte do país, fica assim distribuído 

entre os sócios: 

Sócios Quotas % Capital-R$ 
25.000 50,00 % R$25.000,OO 
25.000 50,00 % R$25.000,00 
50.000 100,00% R$50.000,OO ,.L) 

~ 

Carine Fernandes Kratz Fonseca 
Fabiano Luiz Back 
Total 

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não pc derão ser cedidas ou transferi das a 

terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a q~em fica assegurado, em igualdade 

de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 

formalizando, se realizada a cessão, a alteração contra ual pertinente, de acordo como que 

estipulam os Artigos 1056 e 1057 da Lei n° 1O.406/20~2 ec. 

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é estrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização ( o capital social, nos termos do art. 
1.052 da Lei nO} 0.406/2002. 
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CONTRA TO SOCIAL DE C NSTITUIÇÃO 
CI MATERIAlS DE CONST ucao LTDA 

Cláusula Nona: A sociedade será administrada pel 

KRA TZ FOrSECA e FABIANO LUIZ BACK, a 
pertinentes àl gestão da sociedade com poderes e 

s sócios, CARINE FER..""lANDES 

uem compete praticar todos os atos 

tribuições de representa-Ia ativa e 
paSSivamenter judicial e extrajudicialmente, per te órgãos públicos, instituições 

financeiras, Ttidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, 

movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e emitir pessoal, enfim praticar todos 

os atos necessários à consecução dos objetivos ou defesa dos interesses e direitos da 

§l.0 - É vedado o uso do nome empresarial em ativid des estranhas ao interesse social ou 

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos otistas ou de terceiros, bem. como 

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem aut rização dos outros sócios. 

§2.0 - Faculta-se aos administradores, atuando isol damente, constituir,' em nome 'da 

sociedade, procuradores para período determinado, evendo o instrumento de mandato 

especificar os atos e operações a serem praticados. 

Cláusula Décima: Ao término de cada exercíci social, em 31 de dezembro, o I . 
administrador prestará contas justificadas de sua adn nistração, procedendo á elaboração 

aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou erdas apuradas. 

Cláusula Décima Primeira: Nos quatro meses segui tes ao término do exercício social, 

os sócios deliberarão sobre as contas de designarão ad inistradores quando for o caso. 

Cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá a q ai quer tempo, abrir ou fechar filial 

ou outra dependência, mediante alteração as disposiçõ s regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou sendo inte ditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucesso s e o incapaz. Não sando possível . . '. . .. 

ou ínexistindo interesse destes ou dos sócios remanes entes, o valor de seus haveres será 
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CONTRATO SOCIAL DE CON TITUIÇÃO 
CI MATERIAIS DE CONSTR çÃO LTDA 

apurado e liqUiedO com base na situação patrimoníal a sociedade, à dará de resolução, 

verificada em blrlanço especialmente levando. 

I 
Parágrafo único: O mesmo procedimento será ad tado em outros casos em que a 

sociedade de rdsolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quarta: Os administradores decl arn sob as penas da lei. de que não 

estão impedidos de exercer a administração da socied de, por lei especial, ou em virtude 

de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os feitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou po crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a e onomia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da c corrêncía, contra as relações de 

consuma, fé pública ou a propriedade. 

Parágrafo único: Os sócios que participar ativamente na administração da sociedade fará 
I 

jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a se fixada anualmente pelo consenso 

unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, 

será contabilizada como despesa de administração da ociedade. 

Cláusula Décima Quinta: O endereço dos sócios, co tantes no Contrato Social ou de sua 

última alteração serão válidos para o encaminhamen o de convocações, cartas, avisos e 

etc., relativos a atos societários de seu interesse. A esponsabilidade de informação de 

alterações destes endereços é exclusiva dos sócios. 

Cláusula Décima Sexta: As partes decomum acordo elegem o foro de Marechal Cândido 
I 

RondonlPR, para o exercício e comprimento dos di itos e obrigações resultantes deste 

contrato. 
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assma o presente 
E_ estanpo os sócios justos e contratados, 

instrumento, ela~orado em via ímica, para que valha na 

única via destinada ao registro e arquivamento na Junta 
I 

CI MATERIAIS DE 

. al do Estado do Paraná. 

Ca.Mcl r. K. t®L~ 
CX'RINE FERNANDES KRATZ FONSECA 
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:03 SOB N° 41209452998. 
:31. 

NIRE: 41209452998. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2020 
PROTOCOLO: 203978072 DE 03/08/2020 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003433900 
CI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BI 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 05/08/2020 
www.empresafacil.pr.gov 

sua autenticidade nos respectivos portais, 
verificação. 

A validade dest1 documento, se impresso, fica sujeito à compro,:,ação 
informando seus respectivos côd i.qo s 



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

1ECLARAÇÃO DE PlENb ATENDlMEN O AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À Comissão Permanente de Licitações do Municí io de Mercedes 

Referente à Pregão Presencial nO 19/2021 

C I Materiais de Construção L TOA, NPJ sob n.O 37.985.492/0001-21, com sede 

administrativa e comercial a Avenida João XXII, n." 1202, na Cidade de Mercedes, Estado do 
Paranà, neste ato representada pelo Sr. Fabiano Luiz Back, portador da Carteira de Identidade nO 

10.642.416-0 e do CPF nO 089.634.359-62, DEC ARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4°, 
inciso VII, da Lei n.O 10.520/2002, que cumpre plena nte os requisitos de habilitação para o Pregão acima 
mencionado. 

Assim sendo, para fins que se fizer de ireito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente. 

CI~de~Uda 
Ql)J ~ ,965A92JOOO1.21 

(46) 2QS1-0710· (45) 99812-3521 
Av. JoAo )0011 .1202 
~.Parané 

4(}M8/~f 
Fabiano uiz ia;k 

Sócio-P prietário 

C I Materiais de onstrução L TOA 

CNPJ: 37.98 .492/0001-21 

Mercedes, 03 de Março de 2021. 

Alfa materiais de construção TOA CNP J 37.985.492/0001-21 
Avenida João XXIII. 1188, Centro, Mercedes. Paraná 



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

DEC~RAÇÃO PARA MICROEMPRESA E E PRESA DE PEQUENO PORTE 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de ercedes 

Referente à Pregão Presencial n. ° 19/2021. 

C I Materiais de Construção LTDA, CNPJ ob n.O 37.985.492/0001-21, com sede 
administrativa e comercial a Avenida João XXIII, n.O 1 02, na Cidade de Mercedes, Estado do 

Paraná, na qualidade de Proponente do procedimento lic tatório na modalidade Pregão Presencial, 

n.O 19/2021, DECLARA sob as sanções administrativ s cabíveis e sob as penas da lei, ser 

Microempre~a - ME, nos termos de legislação vigente, ão possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no parágrafo 4° do art. 3° da Lei Complementa n° 123/2006. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Mercedes, 03 de Março de 2021. 

Materia\8 de ~ Uda ct CNPJ 37 .985~-21 
tA1!.\ 2037..Q710· (~99812-3621 
\"",1 /W. JoAo ~ .1202 

MefC8deS • ParaM 

ALfa materiais de construção LTOA C PJ 37.985.492/0001-21 
Avenida João XXIII. 1188. Centro. ercedes. Paraná 



17 /02/2021 

I REPÚBLICA FEDERATIVA I )0 BRASIL 

pADASTRO NACIONAL DA PES~ ~OA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E ps SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
37.985.492/0001-21 05/08/2020 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

TíTULO DO ESTABELECIMENTO ~OME DE FANTASIA) I I~;TE I 
ALFA MATERIAIS DE CO STRUCAO 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Disp ensada *) 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados a nterlormsnte 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

dos anteriormente 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especifica 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPLEMENTO I LOGRADOURO I I NÚMERO I I . AV JOAO XXIII 1202 ******** 

I CEP I I flRRO/DISTRITO I I MUNiCípIO I~ OT HORIZONTE MERCEDE S . 85.998-000 

ENDEREÇO ELETRÓNICO I I TELEFONE 
ALFAMATERIAISCONSTRUCAO@GMAIL.COM (45) 9917 096/ (45) 9837-5582 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 05/08/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL I I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** ****- 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requ ~itos constantes na Resolução CGS/M nO 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGS/M pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n? 1.863, de 27 de dezemt ro de 2018. 

Emitido no dia 17/02/2021 às 14:20:31 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

/1 



CERTIDÃO SIMP f-1FICADA 

1 de 1 

Governo do Estado do Paraná 
se~retaria da Micro e Pequena Empresa 
Jun1ta Comercial do Estado do Paraná 

Sistema Nacional de Registro de Em~ resas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos doei mentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da su~ expedição. 

Nome Empresarial: CI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L TOA 

NIRE (Sede) 
41209452998 I CNPJ 37.985.492/0001-21 Data de Ato Constitutivo 

05/08/2020 
Início de Atividade 
01/08/2020 

Protocolo: PRC21 05662760 
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Endereço Completo 
Avenida JOAO XXIII, N° 1202, LOT HORIZONTE - Mercedes/PR - CEP 85998-000 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJIS A DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO COMERCIO 
VAREJISTA DE PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS PISOS E REVESTIMENTOS ( ERAMICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA 
BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE CHUVEIROS ELETRI OS, VALVULAS, TORNEIRAS, REGISTROS SERVICOS 
ESPECIALlZADOS PARA CONSTRUCAO E OBRAS DE ALVENARIA. 

Capital Social 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
Capitallntegralizado 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital I spécie de sócio Administrador Término do mandato CARINE FERNANDES 100.099.359-08 R$ 25.000,00 ~ ócio S KRA TZ FONSECA 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital I spécie de sócio Administrador Término do mandato FABIANO LUIZ BACK 089.634.359-62 R$ 25.000,00 Sócio S 
Dados do Administrador 
Nome 
CARINE FERNANDES KRATZ FONSECA 
Nome 
FABIANO LUIZ BACK 

CPF 
100.099.359-08 
CPF 
089.634.359-62 

Término do mandato 

Término do mandato 

Último Arquivamento 
Data 
05/08/2020 

Número 
20203978072 

Ato/eventos 
090/315 - ENQUADRAMENTO DE 
MICROEMP RESA 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

~sta certidão foi emitida automaticamente em 19/02/201;>1, às 15:01 :35 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:llwww.empreafacil.pr.gov.br. com o código 9PECNFMX. I 

IIII~IIIIIIIIIIIIIIII ml ~~ 1111111111111111111111111 111111111111111111 I 
PRC210566276? 

LEANDRO MARCOS RAYSE BISCAIA 
Secretário Geral 



CONTRA TO S<jlCIAL DE CO S~ITUIÇÃO 
CI MATERIAI~ DE CONST UÇAO LTDA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Soe al e na melhor forma de direito os 
sócios a segui~ identificados: 

CARINE FERNANDES KR-\ TZ FONSECA, brasil ira, maior, nascida aos 10/10/1997, 

Casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, portadora da Cédula de Identidade, 

RG sob n012364529-4 expedido pelo Instituto de I entificação do Estado do Paraná, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério d Fazenda, CPF sob nOlOO.099.359- 

08, residente e domiciliada à Rua Albino Muller, n064 , Bairro Vila Gaúcha, Lot. EmmeJ 

da cidade de Marechal Cândido RondoniPR, CEP 85.9 0-000 e 

FABIANO LUIZ BACK, brasileiro, maior, nascido ao 30/03/1993, Solteiro, empresário, 

portador da Cédula de Identidade, RG sob n010642 16-0 expedido pela Secretaria de 

Estado de Segurança Pública do Paraná, inscrito n Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda, CPF sob n0089.634.359-62, re 'dente e domiciliado à Rua Roma, 

n0768, Bairro Bela Vista da cidade de Mercedes/PR, C P 85.998-000. . . 

Constitui uma sociedade empresarial limitada, mediant as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira: A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária, 

limitada, e com a denominação CI MATERIAIS DE ONSTRUÇÃO LTDA, que será 
regi da por este contrato social, pelo Código Civil Lei 1 .406/2002. 

Cláusula Segunda: Os sócios declaram que empresa se enquadra em 

MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complement n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 40 
do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC 123/2006). 

Cláusula Terceira: A sociedade terá a sua sede à Av. J ão XXIII, n01202, Lot. Horizonte 
da cidade de Metcedes/PR, CEP 85.998-000. 
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CONTRATO SOCIAL DE CPNSTITUIÇÃO 
CI MATERIAIS DE CONS'1 RUÇÃO LTDA 

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto soe ial a exploração do ramo de: Comércio 

Varejista d ~ Material de Construção; Comércio Varejista de Material Elétrico para 

Construção; Comércio Varejista de Parafusos; Porcas; Arruelas; Pisos e Revestimentos 

cerâmicos; Comércio Varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio 

varejista de chuveiros elétricos, válvulas, Torneiras, egistros; Serviços especializados para 

construção e Obras de alvenaria. 

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades em 01/08/2020 e seu prazo de 

duração da sociedade é de tempo indeterminado. 

Cláusula Sexta: O Capital Social da sociedade ( R$50.000,00(cinquenta mil reais), 

dividido em 50.000(cinquenta mil) quotas no valor ~omina1 R$l,OO (um real), cada uma 

totalmente subscritas e integralizadas em moeda to tente do país, fica assim distribuído 

entre os sócios: 

Sócios Quotas % . -- CapJtal-R$ 
25.000 50,00 % R$25.000;00 
25.000 50,00 % R$25.000,00 
50.000 100,00% R$50.000,OO \,.c) 

\+- 

Carine Fernandes Kratz Fonseca 
Fabiano Luiz Back 
Total 

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a uem fica assegurado, em igualdade 

de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, 

formalizando, se realizada a cessão, a alteração contr tual pertinente, de acordo como que 

estipulam os Artigos 1056 e 1057 da Lei n° 1 0.406/2C 02 ec. 

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respond,em solidariamente pela integralização ( o capital social, nos termos do art. 

1.052 da Lei n01 0.406/2002. 
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CONTRATO SOCIAL DE CO STITUIÇÃO 
CI MATERIAIS DE CONST çÃO LTDA 

Cláusula Nona: A sociedade será administrada pel s sócios, CARINE FE&~ANDES 

KRATZ FO+SECA e FABIANO LUIZ BACK, a uem compete praticar todos os atos 

pertinentes à gestão da sociedade com poderes e tribuições de representa-Ia ativa e 

passivamente, judicial e extrajudicialmente, per te órgãos públicos, instituições 

financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, 
movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e emitir pessoal, enfim praticar todos 

os atos necessários à consecução dos objetivos ou defesa dos interesses e direitos da 

§l.0 - É vedado o uso do nome empresarial em ativi ades estranhas ao interesse social ou 

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos uotistas ou de terceiros, bem como 

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem au 

§2.0 - Faculta-se aos administradores, atuando is ladamente, constituir, em nome 'da 

sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 

especificar os atos e operações a serem praticados. ' 

Cláusula Décima: Ao término de cada exercí io social, em 31 de dezembro, o 

administrador prestará contas justificadas de sua ad unistração, procedendo á elaboração 

aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros o perdas apuradas. 

Cláusula Décima Primeira: Nos quatro meses se intes ao término do exercício social, 

os sócios deliberarão sobre as contas de designarão dministradores quando for o caso. 

Cláusula Décima Segunda: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 

ou outra dependência, mediante alteração as disposi ões regulamentares pertinentes, 

Cláusula Décima Terceira: Falecendo ou sendo i terditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, suce 'ores e o incapaz, Não sando possível 

ou inexistindo interesse destes ou dos sócios rem escentes, o valor de seus haveres será 
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CONTRATO SOCIAL DE CO STITUIÇÃO 
CI MATERIAIS DE CONSTR CÃO LTDA 

apurado e liquidado com base na situação patrimonia da sociedade, à dará de resolução, 

verificada em balanço especialmente levando. 

Parágrafo único: O mesmo procedimento será a tado em outros casos em que a 

sociedade de resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Quarta: Os administradores decl aro sob as penas da lei, de que não 

estão impedidos de exercer a administração da socie ade, por lei especial, ou em virtude 

de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeitos dela, a pena que vede, ainda 

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou p r crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a conomia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da c ncorrência, contra as relações de 

consuma, fé pública ou a propriedade. 

Parágrafo único: Os sócios que participar ativament na administração da sociedade fará 

jus a uma retjrada mensal a título de pró-labore a s r fixada anualmente pelo consenso 

unânime dos sócios, cuja importância, de acordo co a legislação do Imposto de Renda, 

será contabilizada como despesa de administração da ociedade. 

Cláusula Décima Quinta: O endereço dos sócios, co stantes no Contrato Social ou de sua 

última alteração serão válidos para o encaminhamen o de convocações, cartas, avisos e 

etc., relativos a atos societáríos de seu interesse. A responsabilidade de informação de 

alterações destes endereços é exclusiva dos sócios. 

Cláusula Décima Sexta: As partes de comum acordo elegem o foro de Marechal Cândido 

Rondon/PR, para o exercício e comprimento dos di itos e obrigações resultantes deste 

contrato. 
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CONTRATO SOCIAL DE 

CXRINE FERNANDES KRATZ FONSECA 

assma o presente E. estando os sócios justos e contratados, 

instrumento, elaborado em via única, para que valha 

única via destinada ao registro e arquivamento na Junta do Estado do Paraná. 

MercedeslPR, 29 de julho 
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~ISS 
Rua Luiz Lorenzoni, 2136 - Centro Fone (Fax): (45)3256-1113 

85998-000 MERC DES - PR 
CNlp/MF N.o 14.271.846/0001-70 CAD-ICMS N° 90786316-67 

TERMO DE CREDEN 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.º 19/2021 

o abaixo assinado, SIDNEI IVAN WEISS, brasileiro, asado, empresário, inscrito no CPF sob o 
nº 018.139.109-01, portador da Cédula de Identi ade RG nº 5.060.932-4, expedida pela 
SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Dr. Flores 161, CEP 85998-000, Centro, na Cidade 
de Mercedes, na qualidade de responsável legal do proponente SIDNEIIVAN WEISS, pessoa 
física, nos termos da lei equiparada a pessoa j rídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
14.271.846/0001-70 e no CAD/ICMS sob o nº 9078 316-67, com sede na Rua Luiz Lorenzoni, 
2136, Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, ve r pelo presente, informar V.Sa. que o 
senhor DIRCEU SCHNEIDER, brasileiro, casado, omerciário, inscrito no CPF sob o nº 
049.222.919-89, portador da Cédula de Identid de RG nº 8.507.602-7, expedida pela 
SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Monte Ca elo, s/nº, Bairro Loteamento Horizonte, 
na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, é a pess a por nós designada para acompanhar o 
procedimento licitatório, na modalidade de Pre ão Presencial, sob n.º 19/2021, com 
autorização para, em todas as fases, representar a mpresa supra, tomar qualquer decisão, 
inclusive: a) apresentar a declaração de que a em resa cumpre as exigências contidas no 
Edital e em seus Anexos; b} entregar os envelope contendo as propostas de preços e a 
documentação de habilitação; c} formular lances ou ofertas verbalmente; d} negociar com o 
Pregoeiro a redução dos preços ofertados; e} desisti expressamente da intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão pública ou se for o caso, manifestar-se imediata e 
motivadamente sobre a intenção de fazê-Io; f} assi ar a ata da sessão; g} prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro e; h} prat car todos os demais atos pertinentes ao 
certame. 
O presente Termo é válido somente até o final do ce tame em epígrafe. 



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

lmprl!sa"Hácil ••••••• 

CERTIDÃO SIMP 

Nome Empresarial: SIDNEIIVAN WEISS 

Certificamos que 8S informações abaixo constam dos doe mentes arquivados 
nesta Junta Comercial a são vi entes na data da su ex edi ão. 

Protocolo: PRC2105678270 

Natureza Jurídica: Empresilrio (Individual) 

NIRE (Sede) 
41107Q97676 

CNPJ 
14.271.846/0001-70 

Endereço Completo 
Rua LUIZ lORENZONI, N° 2136, CENTRO·Mercedes/PR- CE~85998·000 

Arquivamento de) Ato de 'nscriç 
01/09/2011 

Início de Atividade 
20/08/2011 

Objeto 
Comercio de varejista de materiais de ccnsuução em geral; Comercio varejista de tinias e materiais ~8 pintura; Comercio varejiSl8 de m 18ri~ elétrico, Comercio varejista de materiais hidráulicos; Transporte rodoviário de cargas em geral, 
intarmunlcipat, inleresladua4 e Inlermuniclpal; Limpeza Urbana; SelVÍÇQ de coleta de resíduos de origem doméstica, Indultrial, hospitalar e e IlUIteriais recuperáveis; Serviço de jardin8gem, plantio de gramados e de planta, e serviço de poda de 
árvores; Serviço de pavtmentaçào de estradas rurais e urbanas com pedras Irregulares, obras de urbafllzlIçlo, construçAo de cercas, ala bra(jos e meio-fio; limpeza em prédios e em domicílios; Gestão de aterros sanitários; Serviço de eliminação 
de microorganismos nocivos por meio de autodavagem, em residuos de origem dcmésnce. hospitahu e lndustriet; Serviço de recidaqem m,lerial plástico, metálico, aluminio, vidrq, papel e papelão; Construção de redes de abastecimento de 
âgua, coleta de esgoto e construções ccrrefetas. exceto obras de irrigação; Serviço de recrutamento de pessoal: Transporte rodoviários d produlos perigosos; Serviço de Iransporte rodoviário de trabalhadores, mUl)iclp~Ii...Construção de edificics em 
geral. acabamento na ccnsjrução civil; Serviço de Transporte rodoviário escolar, municipal e intermlVliclpal; Comércio vereilsta de equipe entes e acessórios de segurança e prcteçác no trabalho e produtos de crctecãc ambienta. resíduos de papel, 
papelão e materiais reclclávels: Obras de tertaplenaçem. 

Capital 
R$ 50.000,00 (clnquenta mU reais) 

Porte 
ME (Mlcroempresa) 

Número 
20183214960 

.\toleventqs 
002 I 021 • ALTER CAQ DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Último Arquivamento 
Data 
16/07/2018 

Nome do Empresário: 51DNEIIVAN WEISS 
IdentIdade: 
50609324 
Estado civil: 
SOL TEIROiA) 

ÇPF: 
018.139.109·01 
Ft."im. d. ben,: 
~ÃO INFORMAO 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll~~~[~tl,!lj~1 ~IIIIIII~IIIII 

Esta certidão foi emltlda automaticamente em 18Kl2/2021, à 17:26:30 (horário de Brasilia). 
Se tmoreesa. verificar sua aute.ntk:M;lade no httpa:llwww .• rnpresafiI.JW.gov.br. com o códigoG3U5LWVN. 
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SID~IIV ~ISS I 
Rua Luiz Lorenzoni, 2136 - Centro - Fone (Fax): (45)3256-1113 

I 
85998-000 MERCE ES - PR 

CNP,lJ/MF N.o 14.27l.846/0001-70 CAD-ICMS N° 90786316-67 
I 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS EQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 

SIDNEI IVAN WEISS, pessoa física, nos termos da lei equiparada a pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.271.8 6/0001-70 e no CAD/ICMS sob o nº 
90786316-67, com sede na Rua Luiz Lorenzoni, 213 ,Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, 
neste ato representada pelo titular, Sr. SIDNEI IVA WEISS, brasileiro, casado, empresário, 
inscrito no CPF sob o nº 018.139.109-01, portador d Cédula de Identidade RG nº 5.060.932- 
4, expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado a Rua Dr. Flores, 161, CEP 85998-000, 
Centro, na Cidade de Mercedes, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4º, 
inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plena ente os requisitos de habilitação para o 
Pregão acima mencionado. /' 

Mercedes-PR, 02 de ma ço de ~ ç 
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ai Secretaria da 'licl'u c Pequena Empresa 
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F,dl"" 1 ,I 

""" . J, - ... ..,., 
\ \1I1~O 1>1" 1(\1 \:'IIIIl'.\L\( I [H".u,(iISrrCl O( (\IPRES,\ . ~IRr: 0:\ scor. I~INE IlA HIIAI 'I" ~'II~hcr ''':~'~III:: ... C .11,' r::r'''':~'I\I'',' 1",11.111 

~ I 107097676 XXX 
",\·If.OO oMPRIlSARI (\!Nnr ..:tn. S4:1n at.n:villt\1l'll$) 

SIDNEIIVAN WEISS 
\ ICIONAUOAOr, r,sTAOOCML 
IIRASILEIRA SOLTEIRO(A 
'i '\1) I KEGlME DE 8EIo;5(.c ,l>II<In) 

xtasculino XXX 
I:Ult)OE{r-i) (móe) 

CElSOWEISS I ROMILDAW ISS 
'\ \snoo [!M ltbla de ruu:in":nI4Il OOCt.:MENTO OE IDENTIFlCACAO (n'úmcro) • 0rs10 cntiJi.n' ( ICPFI,.;,,,,n,, 

) 7!O3/197l! 50609324 I SESP PR 018,139,1 09-() 1 
1 \i:\ ~l"IJ"I\I>O POR «(unna de ..:m3"cira~!i1) "1~n""1'1" I'U '13."0 tJ..; n~nijr) 

XXX 
[lI ':\I1Clll.'\OO NA (lOGRAOOURO .• 1\13. 3\>', ele) Nl:M[,RO 
RUA DOUTOR FLORES 161 

( ·11.\IIIL~\It:l\'O r~IRRomISTRITO cor COO}(iO DO MllN'CIPIO (U"'llb junlu CCI!I\cr,:iJl) 

:\xx CENTRO 85998-000 . 006~30 - Mercedc. 
\1: "\IClPIO li •.. 
:-'Ierocdc< rR 

declara, sob as pen as da lei. não estar impedido de exercer atividade cmpresúrla, que não pos ui OLJll'U registro <Ir curprcsárlo l' requer: 
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SIDNEI IVAN WEISS 

COMERCIAL Libertad ~ogus -, 
PARANA' 

SECRETÁRIlI- GERAL 
CURITIBA, 16/ 07/2018 

www,empresafac 1 .pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à compr vação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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~I Secreturla da Mlcro e Pequena Empresa 
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