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111 ALfERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE IN CRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL 

TrANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE MPRESARIA LIMITADA 
EMILlO HACHM NN 

CNPJ/MF: n" 73.785.63 10001-60 

I Folha: 1 de 6 
Pelo presente instrumento de Contrato Social e transformação de 
EMPRESARIO INDIVIDUAL para SOCIEDAD EMPRESARIA LIMITADA, 

EMILiO HACHMANN, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal 
de bens] comerciante, inscrito no CPFJMF sob nO. 369.232.659-91, portador do 
RG n". 2103487 SSP/PR, residente e domi íliado na Estrada Unha Souza 
Naves, s/n, Zona Rural, Quatro Pontes-P , CEP: 85940-000, Titular do 
Empresário EMILlO HACHMANN, com sed na Rua João XXIII, n" 338. 
Centro, Mercedes-PR, CEP 85998-000, reg strada na Junta Comercial do 
Paraná sob o NIRE 41103990244 em 20/08/ 994 e inscrita no CNPJ sob n? 
73,785'.tD36/000í-60, fazendo uso do que per lte o § 3° do art. 968 da lei n? 
10.406!f002, com a redação alterada pelo rL 10 ~a lei Complementar nO 
128/08, ora transforma seu registro de E PRESARIO INDIVIDUAL para 
SOCIEr)ADE EMPRESÁRIA do tipo Juríélc Limitada, uma vez que admitiu 
o sócio: 

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

ClAu~Ul;A PRIMEIRA -- Fica transformada esta empresa em SOCIEDADE 
EMPReSARIA LIMITADA, sob o nome em resarial de EMILUZ MATERIAL 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com sub-roqaç o de todos os direitos e obrigações 
pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da empre a individual ora transformada, já 
inteqrallzado no valor de R$ 8.000,00 (oito i! reais), dividido em 8.000 (oito 
mil) quotas de R$ 1.00 (um real) cada, t talmente lnteçralizado, passa a 
constituir o capital da SOCIEDADE EMPRES RIA LIMITADA. 

Parágrflfo Único - O capital acima mencion do passa a ser a participação do 
sócio EMILlO HACHMANN na sociedade. 

CLÁU~ULA TERCEIRA - O capital social t o valor de R$ 8.000,00 (alto mil 
reais), dividido em 8.000 (oito mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, passa a 
ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividid em 100.000 (cem mil) quotas de 
R$ 1,06 (um real) cada, sendo que o aument de R$ 92.000,00 (noventa e dois 
mil reais), dividido em 92.000 (noventa e dua mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada, está sendo totalmente integra!lzado neste ato, em moeda corrente 
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1a ALlERAÇÃO DO INSTRU~ENTO DE IN CRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 
I INDIVIDUAL 

T1ANSFORMAÇÁO EM pOCIEDADE MPRESARIA LIMITADA 
EMILtO HACHMA N 

CNPJ/MFI: nO 73.785.63 10001-60 

Folha: 2 de 6 

nacional pelo sócio EMILlO HACHMANN com proveitarnento da conta lucros 
Acumulados. 

CLAuSULA QUARTA· O sócio EMILlO HACHM NN cede e transfere por venda 
onerosa fJeste aí. o a quantia de R$ 30.000,00 (trjnta mil reais). dividido em 30.000 
(trinta rni) quotas de R$ 1,00 (um real) ca a, ao sócio ínpressante LUIZ 
FERREIR!A dando plena geral e rasa quiotação as quotas vendidas; 

CLÁUS4LA QUINTA - Em virtude das modific ções havidas o capital social de 
R$ 100.QOO,00 (cem mil reais), dividido em 1 0.000 (cem mil) quotas de R$ 
1,00 (um real) cada, totalmente inteqralizado e moeda corrente nacional, fica 
assim distribuído: 

CLÁUSl!JLA SEXTA - A sociedade será adi ínistrada pelos sócios EMILlO 
HACHM~NN e LUIZ FERREIRA as uais competem privativa e 
índividuélmente o uso da firma e a representa ào ativa e passiva, em juizo, ou I 
fora dele, estando os mesmos dispensados d prestação de caução, podendo 
praticar todos os atos necessários à consecu :30 do objeto social, sendo-lhes, 
no entanto, vedado o uso do nome da Socie ade, sob qualquer pretexto ou 
modalidade, em operações ou negócios estra hos ao objeto social, bem como 
a prestação de fiança ou aval, e o comprome imento dos mesmos em atos de 
liberalidade ou de favor, podendo passa poderes para terceiros por 
procuração. 

Parágr~fo Único - Os sócios que participare ativamente na acrninistraçêo da 
sociedade fará jus a uma retirada mensal a ttuto de pró-labore a ser fixada 
anualmente, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, 
será contabllizada como despesa de admínistr ção da sociedade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Os administradores d claram, sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercerem a ad inistração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação crimln I, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que te porarlarnente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime faíimentar, de p varicação. peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia p pular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da con rrência, contra as relações de 
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1a AL I ERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE IN CRIÇAO DE EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL 

TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE E PRESARIA LIMITADA 
EMILlO HACHMA N 

CNPJ/MF: nO 73.785.63 10001-60 

Folha: 3 de 6 

consumo, fé pública, ou a propriedade, 

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

CONTRATO SO IAL 
EMILUZ MATERIAL PARA CO STRUÇÃO LTDA 

CNPJ/MF: n? 73.785.6 6/0001-60 

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

LUIZ F~RREIRA, brasileiro, casado sob o re íme de comunhão universal de 
bens, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n", 87.041.039-04, portador do RG 
n". 57756012 SSP/PR, residente e domicilíado na Av. João XX!ll, 338, Centro, 
Mercedes-PR, CEP: 85998-000, 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade consti uída sob a forma de sociedade 
empresária limitada, e com nome empresa ai EMILUZ MATERIAL PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA, será regída por este c ntrato social, pelo Código Civil, 
Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de dura ão da sociedade é de tempo 
índeterrnlnado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data 
de 29/1 V1993. 

Únicos sócios componentes da sociedade em resária limitada que gira nesta l'; 
praça sob o nome empresarial de EMILUZ M TERIAL PARA CONSTRUÇÃO . 
LTDA, com sede na Rua João XXIII, n? 3 8, Centro, Mercedes-Pfc, CEP 
85998-000, registrada na Junta Comercial do araná sob o N!RE 41103990244 
em 20/08/1994 e inscrita no CNPJ sob nO 73.7 5.636/0001-60, resolve atualizar 
o contrato social mediante as condições estabe ecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem a sua sede na Rua João XXIII, n" 
338, Centro, Mercedes-PR. CEP 85998-000, q e é seu dorniclllo, podendo abrir 
e encerrar filíais, agências e escritórios, m qualquer parte do território 
nacionaí, por deliberação do Sócio. 
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1il ALTERAÇAO DO INSTRUMENTO DE IN CRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 

I INDIVIDUAL 
TR1 ANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE MPRESARIA LIMITADA 

Efv1ILIO HACHMA N 
CNPJ/MF: nO 73.785.63 10001.60 

Folha: 4 de 6 

CLÁUSULA QUARTA ~ A sociedade tem com objeto social a exploração do 
ramo de: Comércio varejista de materiais de onstrução em geral; 

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

CLÂUSl!LA SEXTA - A responsabilidade dos ócios é restrita ao valor de suas 
cotas sociais, mas respondem solidariarnent pela inteqratização do capital 
social, nos termos do art. 1.052 da Lei n? 10.40 12002 CC. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade será ad ínistrada pelos sócios EMILlO,.\ 
HACHMANN e LUIZ FERREIRA as q ais competem privativa Et \ 
individualmente o uso da firma e a representa áo ativa e passiva, em juizo, ou . 
fora dele, estando os mesmos dispensados d prestação de caução, podendcl \ 
praticar todos os atos necessários à consecuç o do objeto social. sendo-lhes.i 
no entanto, vedado o uso do nome da Sacie lade, sob qualquer pretexto ou \ 
modalidade, em operações ou negócios estran os ao objeto social, bem como 
a prestação de fiança ou aval, e o comprometi ento dos mesmos em atos de 
liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por 
procuração, 

Parágrafo Único - Os sócios que participarem tivarnente na administração da 
sociedade fará jus a uma retirada mensal a t tu 10 de pró-labore a ser fixada 
anualmente, cuja importância, e acordo com a I gíslação do Imposto de Renda, 
será contabilizada como despesa de administra ão da sociedade. 

CLÃUS4LA OITAVA - Os administradores de laram, sob as penas da lei, de 
que não estão impedidos de exercerem a ad inistraçâo da sociedade, por leí 
especial. ou em virtude de condenação cri mina . ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que tem oraríamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime fallmentar, de pr arícação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia po ular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da conco rência, contra as relações de 
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I 
1a ALIE RAÇÃO DO INSTRU ENTO DE IN CRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL 
T I ANSFORMAÇÃO EM OCIEDADE MPRESARIA LIMITADA 

EM'LlO HACHMA N 
CNPJ/MF: nO 73.785.63 10001-60 

Folha: 5 de (:; 
consumo, fé pública, ou a propriedaoe. 

CLÁUSULA NONA - O exercício social coincid 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 perti entes a matéria. Os resultados 
serão atribuídos aos sócios desproporcionalm nte as suas quotas de capital 
podendo os lucros a critério dos sócios, serem di tríbuídos ou ficarem em reserva 
na Socieflade, conforme determina o Artigo 106 da Lei 10.406 de 10101/2002- 
CC, 

Parágrafo UnlCO - A sociedade poderá Iev ntar balanços ou balancetes 
patrimoniais em períodos inferiores há um a o, e o lucro apurado nessas 
demonstrações intermediárias, poderá ser distri uído mensalmente aos sócios, 
a título de Antecipação de Lucros, em propo ões diferentes das quotas de 
capital de cada um. Nesse caso será observad a reposição dos lucros quando 
a distribulção afetar o capital social, conforme e tabelece o art. 1.059 da Lei n." 
10.406í2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Na eventual necessi ade de qualquer categoria de 
sócio precisar retirar-se da sociedade, por otívo de falecimento, falência, 
impedimento ou de livre e espontânea vontad ,a sociedade não acarretará a 
dissolução, a qual continuará sua atividade no mal com o sucessor, mediante 
alteração do contrato social. indicando o e ento e registrando na Junta 
Comercial, em 30 (trinta) dias da data da altera ão. 

(\ 
\ \ 

Parágrafo Primeiro - Em caso de taleclment dos sócios, aos herdeiros fica 
assegurado o direito de substituí-los se assi o desejarem. e poderão ser 
incluídos na sociedade. 

Parágrafp Segundo - Para qualquer motivo qu 
sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou 
serão apurados em balanço geral especial co 
ser íevantado em 30 (trinta) dias da data da co 
da sociedade ou dos sócios remanescentes. 

seja para a saída de sócio da 
erdeiro, seus haveres sociais 
demonstração de resultado, a 
unicação, e se for do interesse 

Parágrafo Terceiro - A retirada, exclusão ou rn rte do sócio não o exime, ou a 
seus herdeiros, da responsabilidade pelas obríg ções sociais anteriores, até dois 
anos após averbada a resolução da sociedade nem nos dois primeiros casos, 
pelas posteriores e em igual prazo, enquanto n' o se requerer a averbação. 



1<1 ALIE RAÇÃO DO INSTRUlMENTO DE IN CRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 
I INDIVIDUAL 

T ANSFORMAÇAo EM ISOCIEDADE MPRESARIA LIMITADA 
EMiLIO HACHMA N 

CNPJ/M~; n° 73.185.63 10001-60 

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

CLAuS!JLA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito foro da cornarca de Mercedes 
PR para o exercício e o cumprimento dos direito e obrigações resultantes deste 
contrato, com expressa renúncia a qualque outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim justos e contratados, lavra ,datam e assinam o presente 
instrumento, elaborado em via única, para q e valha na melhor forma do 
direito, obríqendo- se fielmente pôr si e seus he deiros a cumpri-Ia em todos os 
seus termos. 

Mercedes-Pfc, 14 de dezern ro de 2020. 
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RECONHECIMENTO 
NO VERSO 

• 



Marcos A. Heoh Diesel 
~otw)UK;i!:t.L_~_,·~A*h 

Escrevente Juralllentado 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
secretarib Especial de Desburocratização, Gestão e overno Digital 
Secretarik de Governo Digital 
Departaiento Nacional de Registro Empresarial e In egração 

TERMO DE AUTEN ICIDADE 

Eu, VALDIR ANTONIO'~ARSCHALL, com inscrição ativa no C C/PR, sob o n° 019283, expedida em 22/05/1981 ' 

inscrito no CPF n° 36825107968, DECLARO, sob as pen s da Lei Penal, e sem prejuízo das sançõ s 
administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condi com o original. 

Nome CPF N° do Registro 

36825107968 019283 ANTONIO MARSCHALL 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/20 1 10:47 SOB N· 41209676128. 
PROTOCOLO: 208019278 DE 05/01/20 1. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 121000263 4. CNPJ DA SEDE: 73785636000160. 
NIRE: 41209676128. COM EFEITOS D REGISTRO EM: 14/12/2020. 
EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO TDA 

SEBASTIAO MOTA 
SECRETÁRIO-GERA 

www.empresafacil.pr.ov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaç o de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos código de verificação. 



COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITU ~çÃO CADASTRAL 

Comprovante deInscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, I 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualqi er divergência, pro 
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 

I NÚ"ERO DE INSCRiÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I ~~~~~ ABERTURA 

J 73.785.636/0001·60 1993 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIAL J EMILUZ MATERIAL PARA «ONSTRUCAO LTDA 

I TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
II~TE 

I 
.**** ••• 

I CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATMDADE ECONÓIY1ICA PRINCIPAL 

I 47.44-0-05· Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriorment 

I CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

_J Não inform ada 

I CÓOIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA J 206-2 - Sociedade Em presária Um Itada 

IlOGRADOURO 

I 
I NÚMERO 1I COMPLEMENTO J . RJOAOXXIII SALA 338 

I ~~998-000 I 
I BAIRRO/OISTRITO I I "UNICiPlO 

I ~ MERCEDES R CENTRO 

I ENDEREÇO ELETRONICO I1 TELEFONE J 
I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I 
tu*. 

I SITUAÇÃO CADASTRAL I l DATA DA SIT AÇÃO CADASTRAL J 07/09/20 2 ATIVA 

I "OTIVO DE SITUAÇÃO CAOASTRAI. J 
I SITUAÇÃO ESPECIAL I lOATAOAS'T AÇÃO ESPECIAL 

I ******** ******** 

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

Emitido no dia 02/03/2021 às 15:06:00 (data e hora de Brasüia). Página: 1/1 

I 

I 
=':'t CONSULTAR QSA I ".)VOLTAR I SIMPRIMIR I 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue agl!. 

Passo a Rasso Rara o CNPJ Consultas CNPJ Eslatísl as ~ 

videncie junto à RFB a sua 



Consulta Pública ao 
Estado do Pa 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
RCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 

ESPECIFICADOS dade Econômica Principal: 

PEO (EFO, NF-e, CT-e): 

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações 
valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direi 

responsabilidade tributária derivada de o 

ecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não 
não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a 

es com ele aj ustadas. 

Consultar nol.O contribuinte do Paraná 
Acessar cadastro de outros Estados 



I , 
~INISTERIO DA FAZENDA 
~ecretaria da Receita Federal do Brasil 
rocuradoria-Geral da Fazenda Nacion I 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS T IBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA 
I U~ÃO 

Nome: EMILU~ MATERIAL PARA CONSIRUCAO LTDA 
CNPJ: 73.785.6r6/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscr ver quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passiva I acima identificado que vierem a ser puradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributário administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa d União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e su s filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração dire a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passí.o no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO 8 212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verifica ão de sua autenticidade na Intemet, nos 
endereços < http://rfb.gov.br> ou < http://www.pgfn.gov.br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conj ta RFB/PGFN n? 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:54:53 do dia 02/03/2021 <hora e data de Br ília>. 
Válida até 29/08/2021. 
Código de controle da certidão: 69E8.98D9.81AO.431A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Pa anã 
Secretari~ de Estado a Fazenda 

Receita Estadual d Paraná 
I 

de Débitos Tributários e de Di ida Ativa Estadual 
N° 023606256 84 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 73.785.636/0001-6 
Nome: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Est dual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou q~~ venham a ser apurados, certificamos ue, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências m nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabeleci entos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descump imento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 30/06/2021 - Forne imento Gratuito 

r confirmada via Internet 
v.br 
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Município de Mercedes 
I 

Estado do P raná 

CERTIDÃO NEGAT VA DE DÉBITOS 

Emitida em: 2/03/2021 

[ CONTRIBUINTE] 
Requerente: 
Contribuinte: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L DA 
CNPJ/CPF: 73.785.636/0001-60 
Endereço: AVENIDA AV JOAO XXIII, 338 
Bairro: CENTRO CEP: 85.998- 00 

18570 

Cidade: Mercedes - PR 

[ FINALIDADE 1 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de c nformidade com as informações prestadas pelos 
Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre a pe soa 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 c brar e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa 
Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apuradas. 

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

Mercedes/PR, 2 de março de 2021. 
Código de Autenticidade 

WGT211202-000-CAOUTUPZQKYCOI-7 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 32 6-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
e-mal: mercedes@mercedes.pr.go .br - CNPJ 95.719.337/0001-23 

www.mercede.pr.gov.br 



Voltar lmprimir 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 73.785.636/0001-60 
Razão Social: EMILIO HAC HMANN 
Endereço: RUA JOAO 23 338/ CENTRO / RCEDES / PR / 85998-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da at ição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990 certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se m situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - S. 

o presente Certificado não servirá d 
quaisquer débitos referentes a contri 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

prova contra cobrança de 
ões e/ou encargos devidos, 

Validade:14/02/2021 a 15/03/2021 

Certificação Número: 20210214013812 77099 

Informação obtida em 02/03/2021 15:04: 



CERTIDÃO NEGATIVA DE ITOS TRABALHISTAS 

Nome: EMILUZ MATERIAL PARA 
CNPJ: 73.785.636/0001-60 
Certidão nO: 7665355/2021 
Expedição: 02/03/2021, às 14:59:26 
Validade: 28/08/2021 - 180 
de sua expedição. 

LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

itenta) dias, contados da data 

Certifica-se que EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 7.785.636/0001-60, NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trab histas. 
Certidão emitida com base no art. 6 2-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 2.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 147 /2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certi 
Tribunais do Trabalho e 
anteriores à data da sua 
No caso de pessoa jurídica, a Certi 
a todos 9s seus estabelecimentos, a 
A aceitação desta certidão condi 
autenticidade no portal do Trib 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

são de responsabilidade dos 
ualizados até 2 (dois) dias 
ão. 
ão atesta a empresa em relação 
ências ou filiais. 
iona-se à verificação de sua 
nal Superior do Trabalho na 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores rabalhistas constam os dados 
necessár~os á identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplJntes perante a Justiça Trabalho quanto às obrigações 
estabeledidas em sentença condenató ia transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, 
recolhimentos previdenciários, 
emolumentos ou a recolhimentos dete 
de execução de acordos firmados p 

no concernente aos 
a honorários, a 

'nados em lei; ou 
rante o Ministério 

custas, a 
decorrentes 
Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliaç o Prévia. 



EMILUZ MATERIAIS DE CON TRUÇÃO LTDA- ME 

Avenida João XXXIII, 338. Ce tro. Mercedes/Pr. 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 
DO ARTIGO 7° DA CON 

DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
IÇÃO FEDERAL 

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

- Pr 

A empresa EMILlO HACH N - ME, estabelecida na Avenida 
João XXIII, n.": 338, na Cidade de Merced ,Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ sob o n." 73.785.636.0001/60, Insc o Estadual sob o n." 90231997- 
23, neste ato representada por seu resentante legal o Sr. EMILlO 
HACHMANN, portador(a) da Carteira de I ntidade nO 2.103.487, expedida 
pela SSP/ PR, e do CPF nO 369.232.659-91, DECLARA, sob as penas da lei, 
para fins do disposto no inciso V do artigo 2 da Lei Federal n.? 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n.? 9.854, 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabal noturno, perigoso ou insalubre e 
que não ernpreqa menor de dezesseis anos. 

rcedes, 03 de MARÇO de 2021. 

Representante 
EMILUZ MATERIAIS DE 



• SIT VO 
EMILUZ MATERIAIS DE CON TRUÇÃO LTDA- ME 

Avenida João XXXIII, 338. Ce tro. Mercedes/Pr. 

Fone: (45) 3256 1318 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E IMPEDIMENTO DE LICITAR 
OU CONTRATAR COM A A MINISTRAÇÃO 

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, Inscrição Estadual sob o n." 90231997- 
23, neste ato representada por seu re resentante legal o Sr. EMILlO 
HACHMANN, portador(a) da Carteira de I entidade 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 Adminis~ração, ciente da obrigatoriedade d declarar ocorrências posteriores. 

ercedes, 03 de MARÇO de 2021. 



ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ - 
CERAMICA PA.RANAGUAÇU LTDA· 
Rua da O{~ria,·.l!5, Àrroi~ Guaçu - Mercedes-PR 
CNPJ Nº 75.945.204/0001-02 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 
DATA DE ABERTURA: 03/03/2021 
HORÁRIO: 14:00h 



OITAVA ALTERAÇÃO CONT UAL DA SOCIEDADE 
CERAMICA PARANAGU ÇU LTDA - ME 

CNPJ{~F: n° 75.945. 04/0001-02 
rIRE: 412.016 269-0 

I 
l-olha: 1 ti" 5 

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 nº 624.141.519-00~ portador da Carteira 
de Identidade nQ. 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 
Rondou, Estado do Paraná. 

2) '1(t0 MARTINS, brasileiro, casado s b o regime de comunhão universal de bens, 
ernpresárto, inscrito no CPF/MF sob nQ 139,646,909-53, portador da Carteira de 
Identidade nQ, 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 nº 550.114.469-72, portador da Carteira 
de Identidade nQ. 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.Q, Vila Arroio 
Guaçú, CEP 85998-000, no Municípi de Mercedes, Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. 

Tem constituída entre si, uma socie ade 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 do 
Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ, 75.945.204{O001-02, registrada na Junta 
Comercial do Paraná sob nQ 412,016 269-0 em 21 de setembro de 1971; resolvem 
alterar o contrato social mediant as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PIRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO OCIAL: 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 s guinte objeto: fabricação de telhas, tijolose 
lajotas; prestação de serviços de escavações, ater amentos, terraplenagens e compactação de 
terrenos; aJarelhamento de pedras para constru o, exceto associado à extração; transporte 
rodoviário de carga, exceto produtos perigoso e mudanças, municipal, intermunicipal, 
interestadual e internacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AUMENTO DE CAPIT l: O capital social que é de R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquent mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 
l,OO(um real) cada uma, totalmente subscrito e i tegralizado em moeda corrente nacional, é .......JI~~ 

elevado para R$ 90.000,00 (noventa mil reais), divid dos em 90.000 (noventa mil) quotas de capital 
no valor nominal de R$ 1,00(um realj) cada uma, 

§ V~ i FORMA E PRAZO: O aumento de capit I acima previsto e cons li 
40,000,00 (quarenta mil reais), é inteirame te subscrito e integr lizade-ee 



OITAVA ALTERAÇÃO CONTR TUAL DA SOCIEDADE 
CERAMICA PARANAGU ÇU LTDA - ME 

CNP1//MF: n° 75.945 204/0001-02 
NIRE: 412.016 269-0 

seguinte forma: 
l-olha: 2lic 5 

a) Os ,sócios VllSON MARTINS e ANTONIO ARTIM integralizam, cada um, neste ato, a 
importância de R$ 13.334,00 (treze mil, rezentos e trinta e quatro reais) em moeda 

I d ' corrente o pais. 
, 

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

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

Nome 1 (%) 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 emais cláusulas vigentes que não colidirem 
com as disposições do presente instrumento. 

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

CONTRATO SOCIAL ONSOllDADO 
CERAMICA PARANAG AÇU LTDA - ME 

CNPJ/MF: 75.945 20<W00I-02 
NIRE: 412.01 2269-0 

1) VILSON MARTINS, brasileiro, c sado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, inscrito no CPF/ F sob nº 624.141.519-00, portador da Carteira 
de Identidade nº. 4.191.835-8, exp dida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e d 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, casad sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, inscrito no CPF/MF s b nº 139.646.909-53, portador da Carteira de 
Identidade nº. 750.452-7, expedi a pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Paraná, residente e d miciliado na Rua da Olaria, 102, Vila Arrolo 
Guaçú, CEP 85998-000, no Municí io de Mercedes, Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. 

3) ANTONIO MARTIM, brasileiro, asado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresária, inscrito no CPF! F 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 d miciliado na Rua da Olaria, S/ º, Vila Arroio 
Guaçú, CEP 85998-000, no Municí io de Mercedes, Comarca de a echal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná. # ,""""""; ~ 

r-«-r:-<;;' ..,:~>. 
:',J t-'; 

(:- - ~ i 
(. •.• "! 



TOTAL 00.00 90.000 30.000,00 
,I Ó . CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS S CIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita 

ao valor de su1s quotas, mas todos respondem solidari mente pela integralização do capital social, 
conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.~0Ql2002. . 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento dos outros sócios, a quem 

I I 
fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição 
se postas à verda, formalizando, se realizada a cessão elas, a alteração contratual pertinente. 

parágrafo único: O sócio que pretenda ceder u transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos ~utros sócios, d scriminando a quantidade de quotas postas 
à vendJ, o preço, forma e prazo de pagament r para que estes exerçam ou renunciem ao 
direito Ide preferência, o que' deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da notificação ou em prazo mai r a critério do sócio alienant . Se todos os 
sócios manifestarem seu direito de preferência, cessão das quotas se fará n .-6d~;...,,_ 

# r-»: ... 
({' . "; 

.~ ,ti' ur • ::: 

OITAVAALTERAÇ~O CONTRAT AL DA SOCIEDADE 
CERAMICA :pARANAGUA U LTDA - ME 

CNPJ/rV;lF: n° 75.945.20 /0001-02 
NIRE: 412.01622 9-0 

l-olha: 3 de 5, 

r
em constituída entre si uma sociedad empresária limitada que gira nesta praça 
sob o nome de CERAMlfA PARANAGU ÇU LTDA - ME, com sede na Rua da Olaria, 
175, Vila Arroio Guaçu; CEP 85998-0 O, no Município de Mercedes, Estado do 

I 
Paraná, e inscrita no ONPJ!MF sob nº. 7S.94S.204A)001-02, registrada na Junta 

IComercial 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 PRIM1 EIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E OMICíLlO: A sociedade gira sob o nome 
empresarial de CERAMICA PARANAGUAÇU LTDA - M e tem sede na Rua da Olaria, 175, Víla« 
Arroio Guaçu, gEP 85998-000, no Munioípio de Merced s, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCI S: A sociedade poderá a qualquer tempo,' 
abrir ou fecharflllal ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual 
assinada por toros os sócios. 

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

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL; A sociedade t m por objeto a exploração no ramo de: 
serviços de escavações, aterramentos, 
ento de pedras para construção, exceto 
exceto produtos perigosos e mudanças, 

fabricação de telhas, tijolos e lajotas; prestação d 
terraplenagens e compactação de terrenos; aparelha 
associado à e tração; transporte rodoviário de carga 
municipal, intermunicipal, interestadual e internacional 

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

Nome (%) Quotas Valor R$ 
VILSON MA~TINS 3,333 30.000 30.000,00 
IVO MARTIN~ 3,334 30.000 30,000,00 

3,333 30,000 30,000,00 



,EPÚBLlCA FEDERf'TIVA DO B ~ASIL 

CAjASTRO NACIONAL DA PESSOA •. URíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SIT ~AÇÃO DATA DE ABERTURA 
75.945.204/0001-02 

I CADASTRAL 15/09/1972 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 
CERAMICA PARANAGUACU LTDA 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

J I ~O;TE I CERAMICA PARANAGUACU 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na cons ução, exceto azulejos e pisos 

I 
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extraç ão 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanç s, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanç s, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

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

I LOGRADOURO I II ~~~ERO I :~~ PLEMENTO ... R DA OLARIA 

I CEP I I BAIRRO/DISTRITO I l MUNICiplO J~ VILA ARROIO GUACU MERCEDES . 85.998-000 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 
I II TELEFONE 

) 3254-2198 . (45) 3256-1350/ (4~ 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL J ATIVA 25/03/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

J 
SITUAÇÃO ESPECIAL J l DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL J ****1:*** ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 018. 

Emitido no dia 01/03/2021 às 17:23:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

- fi 



Início das Atividades 
09/1972 

PARANÁi 
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA Ft,2ENDA RECEITA ESTADUjL 

I. compro~~nte 

Inserirão no CAD/ICMS 

rB00015-86 

de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição NPJ 
75.945.2041 001-02 

Empresa 1 Estabele imento 
I 

Nome Empresarial CERAMICA PARANAGUACU L DA 
Título do Estabelecimento 

Endereçp do Estabelecimento RUA DA OLARIA, 175 - ARROI GUACU - CEP 85998-000 
Município de Instalação MERCEDES - PR, DESDE 01/1 93 

( Estabelecimento Matriz) 

su - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL / IMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 
I uaçao ua 06/2020 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRES 
Atividade Econômica Principal do 2342-7/02 - FABRICACAO DE RTEFATOS DE CERAMICA E BARRO COZIDO 

Estabelecimento PARA USO NA CONSTRUCAO EXCETO AZULEJOS E PISOS 

4930-2/02 - TRANSPORTE RO OVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOSOS E M DANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL Atividade(s) Econômica(s) 

Secundária(s) do Estabelecimento 2391-5/02 - APARELHAMENT DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO, EXCETO 
ASSOCIADO A EX RACAO 

Tipo 

CPF 
CPF 
CPF 

I 
Inscrição 

550.114.469-72 
139.646.909-53 
624.141.519-00 

I 

4313-4/00 - OBRAS DE TERR 

Nome Completo / Nome mpresarial 
ANTONIO MARTIM 
IVO MARTINS 
VILSON MARTINS 

Qualificação 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

SÓCIO 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Este CICAD tem validade até 31/03/2021. I Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

CAD/ICMS N° 45800015-86 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmad s via 
Internet www.fazenda.p.L.90v.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
01/03/202117:28:42 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



JINISTÉRIO DA FAZENDA 
S~cretaria da Receita Federal do Brasil 
PrOCUradOria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AO TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CERAMICA PARANAGUACU L TOA 
CNPJ: 75.945.204/0001-02 

Ressalvado 01 direito de a Fazenda Nacional cobr r 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 crédito tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições e Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

I 
Esta certidão é yálida para o estabelecimento matriz e sua filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange in lusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n? 8 212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaç o de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br> . 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conju ta RFB/PGFN nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:56:43 do dia 16/09/2020 <hora e data de Bra ília>. 
Válida até 15/03/2021. 
Código de controle da certidão: 2C20.1322.2AAF.A191 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Para á 
Secretaria qe Estado da Fazenda 

Receita Estadual do araná 

Certidão Nega 
de Débitos Tributários e de Dívid Ativa Estadual 

N° 023593932-0 

Certidão fornecida p~ra o CNPJ/MF: 75.945.204/0001-02 
Nome: CERAMICA rARANAGUACU L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estad ai inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos qu , verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, I constatamos não existir pendências e nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta <1ertidão engloba todos os estabeleci me tos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumpri ento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 29/06/2021 - Forneci ento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Publica (01/031202117:30:25) 



Município de Mer edes 
Estado do Para á 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 254/2021 

Emitida em: 03/0 /2021 

[ CONTRIBUINTE] 
Requerente: 
Contribuinte: CERAMICA PARANAGUACU L TOA 
CNPJ/CPF: 75.945.204/0001-02 
Endereço: RUA MARECHAL CANOIOO RONOON, 175 
Bairro: VILA ARROI GUAÇU CEP: 85.998-000 

1384 

Cidade: Mercedes - PR 

[ FINALIDADE] 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de confor idade 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 cobra e inscrever quaisquer dívidas sobre a pessoa 
Jurídica/Física acima identificado que vierem a ser apurad 

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

Mercedes/PR, 3 de março de 2021. 
Código de Autenticidade 

GT211202-000-JJQNWAU UYU UOKF-4 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8 00 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
e-mal: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.337/0001-23 

www.mercedes.pr.ov.br 
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,~ ~ ' ,." ' ..•. ~ . •. ~ .' '.""-" CAL. A ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do ,GTS - CRF 

Inscrição: 75.945.204/0001-02 
Razão Social:CERAMICA PARANAGUACU LTDA 
Endereço: RUA DA OLARIA 175/ VILA ARRO O GUACU / MERCEDES / PR /85998- 

000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da at ibuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 199 D, 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 d« prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribu ções e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 13/02/2021 a 14/03/2021 

Certificação Número: 2021021301305S 94285754 

Inf01mação obtida em 01/03/2021 17:33 48 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de auten icidade no site da Caixa: 

I. b www.calxa.gov. r 



I _ 
Ci:ERTIDAO 

I 
TRABALHISTAS 

JUST 

NEGATIVA 

Nome: CERArICA PARANAGUACU LTDA (MATR Z E FILIAIS) 
CNPJ: 75.945.204/0001-02 
Certidão nO: 7575928/2021 
Expedição: 101/03/2021, às 17:35:20 
Validade: ~7/08/2021 - 180 (cento e o'tenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CERAMICA PARANAGU CU LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o nO 75.945.2 4/0001-02, 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 de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão at alizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expediç-o. 
No caso de pessoa jurídica, a Certid o atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, ag~ncias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condici na-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 

do Tribunal Superior do 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Tr balhistas constam os dados 
necessários à identificação das p ssoas naturais e jurídicas 
inadimple1tes perante a Justiça do rabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatór'a transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos deter inados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados per nte o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

00vidas e sugest6ss: cn··t@tst.jus.b~ 



ÇE~!S~A UA~~!INS 
Rua da Olaria, 1751- Arroio Gua u - Fone: (45)3256-1878 

I 8599~-000 MERC DES - PR 
C~PJ/MF N.o 75.945.204/0001-02 - CAD-ICMS N.o 45800015-86 

I _ A 

DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA D IMPEDIMENTO DE LICITAR 

OU CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO 

À(o) P~egoei~o(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGAO PRESENCIAL N° 19/2021 

CERAMICA PARANAGUAÇU LTDA, p ssoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 75.945.204/0001-02 e no CAD/I MS sob o n° 45800015-86, com sede na Rua 
da Olaria, 175, Arroio Guaçu, CEP 85998-000, Mer edes/PR, neste ato representada pelo Sócio 
Administrador, Sr. VILSON MARTINS, brasileiro, asado, empresário, inscrito no CPF sob o n'' 
624.141.519-00, portador da Cédula de Identidade G n° 4.491.835-8 expedida pela SESP/PR, 
residente e domiciliado na Av. Dr. Mario Totta, 828, Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, DE 
CLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita qualquer impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração, ciente da obrigatorie ade de declarar ocorrências posteriores. 

Mercedes-PR, 02 de março de 2021 

CERAMI~NAGUAÇU L TOA 
Vilson Marfins 

Sócio Administrador 



UAÇU LTDA 
Rua da Olaria, 175 - Arroio Guaç - Fone: (45)3256-1878 

85998-000 MERC DES - PR 
C~PJ/MF N.o 75.945.294/0001-02 - AD-ICMS N.o 45800015-86 

CERAMICA 
I CERAMICA PARANA 

ARTINS 

1- DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AO DISP STO NO ARTIGO 7, INCISO XXXIII, 
DA CONSTITUIÇÃ FEDERAL 

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

CERAMICA PARANAGUAÇU LTD ,pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n" 75.945.204/0001-02 e no CA IICMS sob o n? 45800015-86, com sede na 
Rua da Olaria, 175, Arroio Guaçu, CEP 85998-000 Mercedes/PR, neste ato representada pelo 
Sócio Administrador, Sr. VILSON MARTINS, brasil iro, casado, empresário, inscrito no CPF sob 
o n" 624.141.519-00, portador da Cédula de Ide tidade RG n" 4.491.835-8 expedida 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, para fins o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido ela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalh noturno, perigoso ou insalubre, e que não 
emprega menor de dezesseis. 

I 

Mercedes-PR, 02 de março de 2021 

CERAMICA 
Vilson Marfins 

Sócio Administrador 


