
." 

OEClARr~çAO DE FlP.MA iNDiVU1UAL 

----,----_._-_._------- 

E 1. qUAl) • 

). II 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

Mercedes-PRcli~ _eU 



EMILlO HACHMANN 
~Tl)RAL n;:: (C!!1MO ~ ~.lgfã i1êiYfhifrIdo} - . ~- .- ~ .. ·Y,,·· 

Oe 'iltrtàrTlUnto r"&ç'fonal de ReghstIo do Corné,telO 

tnllli_.littbUDJrl1l 
OOPARANA 

~ifã ~~.fL~~~í:igN~Fl~~}O~5õ~~,,~~!}g!~J~L .. I~~~~JA~I~~~$~ri~PI 

41103990244 ..................... _ ..... _ ...................•...................................................................•............................. - ..... - 

PIRATUBAlSC BRASILEIRO 
- _., - .~ _. - - - ,fi.á$~ , FllHOm: 

("-li 

AMANDIO HACHMANN 
NASCIDO E!A idal. de nii~nioj' PRófisS~O 

ILONA WEBER HACHMANN 
CFF{o::.iiiOioi 

27109/1958 
, iOlsNTloÁõ,ir (ftúll\íII,"OI 

PR 

LINHA SOUZA NAVES 
. COMP1HIElffõ- 

. CASA 
,ICPIO 

,ZONA RURAL . __ .. _. ~[4Q~ººº -4r---.~-~'''--_j 
. BÁiiíFiõ:5iSTRITÓ ' - ... ----------- iCEP -- .----- 

EMIUO HACHMANN • ME 
• LOOl=lADÔÜOO (..;a.8".eiêr·- -... ~Ú~'EJ\Õ . 

, RUA JOÃO XXIII 338 
CEP 

. SALA 
li:! NIC!PIO 

: CENTRO , 85998.000 .---- .-----. -----------.-.- .. --üF-----coRIfE1RcrÉ~lCõlE:UAItJ .. --· 

MERCEDES 
-vALOR-DO CAPlf~L· -AS 

PR 

" 52.44·2199 _._c:;~~~~~~~~~ . .!~_!!l~te~ai~ .. ~.e..có_~~~~~~!rIl_~~ral . 
AIMéa<'..es S"';tlOdir,a. . ,MUN1c:í.PIO DE MERCEDES - PR 

CertIfiCO que a presente cópia 
- . - --- - .. -- -----.,Ço.nfe[e..com.O-doeurrentCJOl'lg1naT-- -. 

_____ .. _._ .. -_. .. _. __ . __ __ ~~~~~~:EB.21/~&.-. 



ia ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL 

TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIA UMIT ADA 
EMILlO HACHMANN 

CNPJ/MF: nO 73.785.636/0001-60 

Foíha: 1 de 6 
Pelo presente instrumento de Contrato Social de transformação de 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. 

EMILlO HACHMANN, brasileiro, casado sob o regíme de comunhão universal 
de bens. comerciante, inscrito no CPF/MF sob nO. 369.232,659-91, portador do 
RG n". 21034trl SSP/PR. residente e domiciliado na Estrada Linha Souza 
Naves. s/n, Zona Rural, Quatro Pontes-PR, CEP: 85940-000, Titular do 
Empresário EMIUO HACHMANN. com sede na Rua João XXIII, nO 338. 
Centro. Mercedes-PR. CEP 85998-000, registrada na Junta Comercial do 
Paranà sob o N1RE 41103990244 em 20/08/1994 e inscrita no CNPJ sob n" 
i3.785.636/000 1-60, fazendo uso do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n? 
~ O A06 '2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n 
'128108, ora transforma SêU registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA do tipo Juridico Limitada, uma vez que admitiu 
() SÓCIO: 

LUIZ FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão umversal de 
bens, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nO, 787,041.039-04, portador do RG 
n". 5T156012 SSP/PR, residente f~ domiciliado na Av, João XXIII, 338, Centro, 
t'v101 cedes-Pfc, CEP: 85998-000, 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta empresa em SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA, sob o nome empresarial de EMILUZ MATERfAL 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA com sub-roqação de rodos os direitos e obnqações 
pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da empresa individual ora transformada, já 
,ntegralizado na valor de R$ 8,000,00 (oito mil reais), dividido em 8000 (oito 
1111) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente lnteqralizado. passa a 
constituir o capital da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Parágrafo Único - O capital acima mencionado passa a ser a participaçáo do 
sócio EMILlO HACHMANN na sociedade. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
r83Is), dividido em 8.000 (alto mil) quotas de R$ 1.00 (um real) cada, passa a 
S r de R$ 100,000.00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de 
R$ 1,00 (um real) cada, sendo que o aumento de R$ 92,000,00 (noventa e pois 
mil reais), dividido em 92.000 (noventa e duas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada., está sendo totalmente [nteqralizado neste ato, em moeda corrente 
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13 ALTERAÇÃO 00 INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL 

TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
EMILlO HACHMANN 

CNPJ/MF: nO 73.785.636/0001-60 

Folha: 2 d(:j6 
nacional pelo sócio EMILlO HACHMANN com aproveitamento da conta Lucros 
Acumulados. 

CLÁUSULA QUARTA ~ O sócio EMILlO HACHMANN cede e transfere por venda 
onerosa neste ato a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). dividido em 30.000 
(trinta mil) quotas de R$ 1,no (um real) cada, ao sócio lngressante LUIZ 
FERREIRA dando plena geral e rasa quiotaçâo das quotas vendidas; 

CLÁUSULA QUINTA· Em virtude das modificações havidas o capital social de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 
1 00 (um real) cada, totalmente inteçralizado em moeda corrente nacional. fica 
assim distribuído: 

CLÁUSULA SEXTA ~ A sociedade será administrada pelos sacias EMII.;IO 
HACHMANN e LUIZ FERREIRA as quals competem privativa e " 
individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juizo, ou 
fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podertdo 
praticar todos os atos necessários a consecução do objeto social. sendo-lhas. 
no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou 
modalidade. em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como 
a prestação de fiança ou aval. e o comprometimento dos mesmos em atos de 
liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por 
procuração. 

Parágrafo Único - Os sócios que participarem ativamente na administração da 
sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-Iabore a ser fixada 
anualmente, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda. 
será contabtlizada corno despesa de administração da sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Os administradores declaram. sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime fahrnentar, de prevaricação, peita ou suborno 
concussão, peculato, ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro 
nacional. contra norn as de defesa da concorrência, contra as relações de 
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p ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO OE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL 

TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
EMILlO HACHMANN 

CNPJ/MF: nO 73.785.636/0001-60 

consumo, fé pública. ou a propriedade. 

CLÁUSULA OITAVA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o contrato 
social da referida Sociedade Empresária Limitada, com o teor seguinte. 

CONTRATO SOCIAL 
EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ/MF: n" 73.785.636/0001-60 

EMIUO HACHMANN, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal 
de bens, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n". 369.232.659-91, portador do 
RG n". 2103487 SSP!PR, residente e domiclfiado na Estrada Linha Souza 
Naves. s/n, Zona Rural, Quatro Pontes-PR, CEP: 85940-000; 

LUIZ FERREIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de 
bens, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n", 787.041.039-04, portador do RG 
nO 57756012 SSP/PR, residente e domicif1ado na Av. João XXIII. 338, Centro, 
Mercedes-PR, CEP: 85998-000, 

Unicos sócios componentes da sociedade ernpresária limitada que gira nesta \\\'~ 
praça sob o nome empresarial de EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUçAO 
LTDA. com sede na Rua João XXiiI. n? 338, Centro, Mercedes-PR, CEP \ 
85998-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o N1F-(E 411 03990~44 \ :\..:'. 
em 20/08/1994 e inscrita no CNPJ sob n° 73.785.636/0001-60, resolve atualizar '; =\>~ 
o contrato social mediante as condições estabeleci das nas cláusulas seguintes: ,'t", 
CLÁUSULA PRIMEIRA -- A sociedade constituída sob a forma de sociedade .'\ 
empresária limitada, e com nome empresarial EMILUZ MATERIAL PA~A \ 
CONSTRUÇÃO L TOA. será regída por este contrato social, pelo Código CIvil 
Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da sociedade é de tempo 
inoeterminado e o início das operações sociais. para todos os efeitos, é o da data 
de 29/11í1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem a sua sede na Rua João XXIII, n(' 
338, Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000, que é seu dornicilio, podendo april 
e encerrar filiais. agências e escritórios, em qualquer parte do território 
nacional. por deliberação do Sócio. 
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1il ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL 

TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIA UMIT ADA 
EMILIO HACHMANN 

CNPJ/MF: nO 73.785.636/0001-60 

Folha 4 d41 6 

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem corno objeto social a exploração do 
ramo de: Comércio varejista de materiais de construção em geral; 

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional na importância de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada, e distribuídos da seguinte forma: 

::~NoillC:~ ._:~::_~-_:.: -~~-:-. ~~~~~=.=~ -_.=_:.~.~=~=,+-~_!O_:.='['.'. =~=-'~'otas r =~.~~I~~~.·-l$1. I 
,E~I.!:!~ HACHMA~~ .. _ _. .. .;.?O .0.000 .L_IQ9_?9.:9g __ 1 
. LUIZ FERREIRA ! 30 30,000 i 30.000.00 i 
.. I0_! At=:=·=~=~_ ::.~~~~~~~~ - ,-- -_ ::.: ••. . _ ..... _:= ~=I_1 õeC': •. ~~.~.~ºº:Pº~J. }o'éHjõo;o.~J 
CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas 
cotas sociais, mas respondem solidariamente pela integralização do capiíat 
social, nos termos do art. 1.052 da Lei nO 10.406/2002 CC. 

Página 4 de 8 

CLÁUSULA SÉTIMA - ,6,. sociedade será administrada pelos sócios EMIUO 
HACHMANN e LUIZ FERREIRA as quaís competem privativa ~ 
Individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva. em juizo, bLi \ 
fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo '\ 
praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lh 5,: \ \ " 
no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, SOb qualquer pretexto u \'-ti_ \ 
modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem GOmO \ ~~' \\ 
a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos pe \ ;J" 
liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por \ '\~. 
procuração. \ 

Parágrafo Úníco - Os sócios que partícíparem ativamente na administração da 
sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada 
anualmente, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Ren<j1a, 
será contabitizada como despesa de administração da sociedade, 

CLÁUSULA OITAVA - Os administradores declaram, sob as penas da lei. de 
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade. por lei 
esoecial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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. pecuíato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional. contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
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1a AL TERAÇÀO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL 

TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
EMILlO HACHMANN 

CNPJ/MF: n° 73.785.636/0001~60 

consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA NONA - O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 
de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade 
obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados 
serão atribuídos aos sócios desproporcionalmente as suas quotas de capital 
podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva 
na Sociedade, conforme determina o Artrqo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2002- 
CC 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes 
patnrnoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas 
demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, 
a titulo de Antecipação de Lucros, em proporções diferentes das quotas de 
capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando 
a distribuição afetar o capital social. conforme estabelece o art. 1.059 da Lei h.ú 
10 .406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Na eventual necessidade de qualquer categoria de 
SÓCiO precisar retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, " 
impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretar~ a 
dissolução, a 'lua! continuará sua atividade normal com o sucessor, mediante 
alteração do contrato social. indicando o evento e registrando na Junta 
Comercial, em 30 (trinta) dias da data da alteração. 

Parágrafo Primeiro - Em caso de falecimento dos sócios. aos herdeiros fica 
assegurado o direito de substitui-tos se assim o desejarem. e poderão ser 
inclutdos na sociedade. 

Parágrafo Segundo - Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da 
sociedade, seja ele fundador, sucessor elou herdeiro, seus haveres sociàis 
serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a 
ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação. e se for do interesse 
da sociedade ou dos sócios remanescentes, 

Parágrafo Terceiro - A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, co a 
seus herdeiros, da responsabilidade pelas obngações sociais anteriores, até dois 
anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos 
pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averoacão. 
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12 ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE it-.lSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL 

TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
EMlLIO HACHMANN 

CNPJ/MF; nO 73.785,636/0001.60 

Folha, 6 do 6 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _- Os sócios declaram sob as penas da Lei, 
que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos 
da Le: Complementar nO 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da cornarca de Mercedes 
PR para o exercício e o curnp 'imsnto dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja ou venha ser. 

E pOI estarem assim justos e contratad.os, lavram, datam e assinam o presente 
Instrumento, elaborado em via única. para que valha na melhor forma do 
direito, óbriqando- se fielmente por SI e seus herdeiros a cumpri-to em todos os 
seus termos. 

Mercedes-PR, 14 de dezembro de 2020. 
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COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastra! 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NOME EMPRESARIAL 

EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

73.785.636/0001-60 COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

29/11/1993 

T lULO DO ESTA.BELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

47.44~O~05 w Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 

COD!GO e DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECQNOMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NflTUREZAJURiOICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPlEMENTO 
SALA 

LOGRADOURO 
RJOAOXXIII 

I BAIRROIOISTRITO 
CENTRO 

I MUNICiP10 
MERCEDES 

CEP 

85.998-000 

I TELEFONo ENDEREÇO ELETRÓNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVt:.l (EFR) 

I 
SITUAÇÂO CADASTRAl DATA DA SI1UAÇÃO CADASTRAl 

ATIVA 07/09/2002 '---------' 
I1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

i I ;!;~.':?~O ESPECiAl I ?~T~~: SITUAÇÃO ESPECiAl 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/06/2021 às 11 :23:34 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1 

::,., CONSULTAR QSA ':) VOLTAR 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, ç!j_qlJ.e •• ª-mU. 

Passo a ~para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas 



SINTEGRA 
Consulta Pública ao Cadastro do 

Estado do Paraná 

Cadastro atualizado até Data/Hora Host aELEPAR 
IDENTIFICAÇÃO a data da consulta " 22/06/2021 -11:25:14 

1~lc=NP=J=: =====:;1173.785.636/0001-60 JI~ãO Estadual:1190231997-2U 
~ Empresarial: IIEMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO LIDA I 

ENDEREÇO 

~LOgrad~§iiA JOAO XXIII ._ . _j~1 
I~úmero: J~[33=8=========:::.I=lc=om====PI=e=m=en=t=o:'=!.!::1I ==== 
IISairro: IlcENTRO _ I 

IIMunicíPio: lIMERCEDES IluF: IEle_:=J 
I
[CEP: 1185.998-000 IITelefone: Ik45)3256-1318 I 
[g-mail: JIBKO CADASTRADO ] 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

I~Vidade Econômica Principal: 
,4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ~ 
I CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS 1 
ANTERIORMENTE 

I 

Ilnício das Atividades: 104/2001 I 
[Situação Atual: IIHABILlTADO - DESDE 04/2001 ]1 

!ISituação C~dastral: IIATIVO - DESDE 04/2001 I 
lE:gime Tributário: 

I SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 
DO MES+2 

!~ED (EFD, NF-e, CT-e): l~ores informações clique aqui I 

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fomecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não 
valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a 

responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas. 

Consultar nollO contribuinte do Paraná 
Acessar cadastro de outros Estados 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ~OS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVID1 ATIVA DA 
UNIAO 

Nome: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ: 73.785.636/0001-60 

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 passko no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\€ 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 10:55:02 do dia 22/06/2021 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 19/12/2021. 
Código de controle da certidão: C767.4429.02EA.1250 
Qualquer rasu~a ou emenda invalidará este documento. 



Voltar Imprimir 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 73.785.636/0001-60 
Razão Social: EMILIO HACHMANN 
Endereço: RUA JOAO 23 338/ CENTRO / MERCEDES / PR / 85998-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o A 
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:12/04/2021 a 09/08/2021 

Certificação Número: 2021041201140534484767 

Informação obtida em 22/06/2021 11:05:06 

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



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 024389425-05 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 73.785.636/0001-60 
Nome: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO L TDA 

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 não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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 20/10/2021 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (22/0612021 10:56:35) 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 715/2021 

Emitida em: 22/06/2021 

[ CONTRIBUINTE] I 
Requerente: 
Contribuinte: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L TDA 
CNPJ/CPF: 73.785.636/0001-60 
Endereço: AVENIDA AV JOAO XXIII, 338 
Bairro: CENTRO CEP: 85.998-000 

18570 

Cidade: Mercedes - PR 

[ FINALIDADE] 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pessoa Jurídica/Física, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa 
Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias e cópia da mesma só terá 
validade se conferida com a original. 

Mercedes/PR,22 e junho de 2021. 
Código de Autenticidade 

WGT211202-000-ZZRFDT JOGDAPGW-5 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
e-mal: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.337/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



PODER JUDICIARIO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 73.785.636/0001-60 
Certidão nO: 19346267/2021 
Expedição: 22/06/2021, às 11:05:30 
Validade: 18/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 73.785.636/0001-60, NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
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) 
Certidãa e~itida 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 condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumen~os ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



POSITIVO 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

EMILUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 

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

Fone: (45) 3256-1318 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - Pr 
Pregão Presencial n": 73/2021 

A empresa EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L TDA, 
estabelecida na Avenida João XXIII, n.": 338, na Cidade de Mercedes, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n." 73.785.636.0001/60, Inscrição Estadual 
sob o n." 90231997-23, neste ato representada por seu representante legal o 
Sr. EMILlO HACHMANN, portador(a) da Carteira de Identidade n? 2.103.487, 
expedida pela SSP/ PR, e do CPF n? 369.232.659-91, DECLARA, sob as 
penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.? 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.? 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Mercedes, 23 de JUNHO de 2021. 

Representante Legal da Empresa 
EMILUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 

tAatena\\. 
Cons\fUçâo de 



EMILUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME 

Avenida João XXXIII, 338. Centro. MercedesfPr. 

Fone: (45) 3256-1318 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR 
OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - Pr 
Pregão Presencial n": 73/2021 

A empresa EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L TOA, 
estabelecida na Avenida João XXIII, n.": 338, na Cidade de Mercedes, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n." 73.785.636.0001/60, Inscrição Estadual 
sob o n." 90231997-23, neste ato representada por seu representante leqal o 
Sr. EMILlO HACHMANN, portador(a) da Carteira de Identidade nO 2.103.487, 
expedida pela SSP/ PR, e do CPF nO 369.232.659-91, DECLARA, sob as 
penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Mercedes, 23 de JUNHO de 2021. 

Representante Legal da Empresa 
EMILUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 

posltlVO Mater\a\~ 
de constfuCãO 



23/06/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

TCE R 

Pesquisa de resti içôes 
Fornecedor 

1 ,lú d,,(l..rn. 1r,', C!lJP) v 

Nome 

até 

até 

Data de Fim Impedimento: de até 

v 

I I d., COr)~ullcl IÇu . Consulta CADIN PR 

1 - 

NENHUM ITEM ENCONTRADO I 

h ltps:/ Iservicos. tce. pr. gov. br/tcepr/mu n ici palia il/Consu Itarl m ped idos. aspx 

73785G36'J00160 

v 

1/1 



23/06/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública 

Te 
I __ ~ __ - 
Consultar I estriçóes i,G c1Ire,tl) :l<:> conn atar com a Administração Publica 

Pesqu isa de restrições 
Fornecedor 

TipO docurneito CPF Núrnero documento v 

Periooo pubhcacáo ' di: até 

v 

lll~, 1l<'1": Consulta TCU I Consulta CADIN PR 

NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

https://servicos,tce,pr.gov,br/tcepr/municipal/ail/ConsuItarlmpedidos,aspx 

36923265991 

v 

1/1 



Improbidade Administrativa e Inelegibitidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (23/06/2021 às 08:50) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF nO 369.232.659-91. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
6003.1 FFF.908F.9023 no seguinte endereço: Lllli2:'>.//ww'{I'.cnj.jus.br/írnprobídade adm/auteD1!.ç~.)I'_(;er.\l_d;)o~r!t ,r; 

Gerado em: 23/06/2021 as 08:50:23 CONSELHO NACIONAL DE JUSTiÇA f-Jalj Ikl 1 ! 



/~ 

TCU 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é elo Órgão gestor ele caela cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 23/06/2021 08:50:52 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 
CNP J: 73.785.636/0001-60 

Resultados da Consulta Eletrônica: 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. I 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Irnprnbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gesto r, clique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

i 
I 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AVUl. I 
I 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 20118, 
Decreto na 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: EMILIO I-IACHMANN 

CPF/C PI: 369.232.659-91 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identiticado(a) NÃO CONSTAda relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08: 51: 18 do dia 23/06/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser continuadas no sítio 
bttps:/ /contas. tcu.gov. brlords/f?p=IN ABILIT ADO:5 

Código de controle da certidão: D7EY23062I 085118 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGA TIV A 

DE 

INABILITADOS 

(V álida somente com a apresentação do CPF) 

Nome completo: EMILIO HACHMANN 

CPF: 369.232.659-91 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração 
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n" 
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os rcsponsú , ~'I~ uiud.: Il;'IU 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso C0111 efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 08: 51:42 do dia 23/06/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.brlords/f'?p=lNABiLlTADO:VERiFiCA 

Código de controle da certidão: 12AH230621085142 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



23/06/2021 

FILTROS APLICADOS: 

CPF 1 CNPJ: 36923265991 

Data da consulta: 23/06/2021 08:51 :57 
Data da última atualização: 22/06/2021 18:00:04 

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO 

Nenhum registro encontrado 

www.portaldatransparencia.gov.br/sarr· 

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência 

LIMPAR 

NOME DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTI DADE 
SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA 

SANÇÃO QUANTIDADE 

c, )paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offs(;' '>:'cllrecaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=36923265991 Scoh, nas Selecionadas=lmkf» .. ,I, rli1lento%2CcpfCnpj%2C nome. 1/1 

UF DO SANCIONADO 


