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CONSl TUIÇAo DA SOCIEDADE EMPRF~SÁRIA LIMITADA 
HACIH ANN E FERRE.IRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L ru '\ 

(~S abaixo identificados e qualificados EMILIO HACHMAN~, brasileiro, 
casado' sob regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente na Unha 
Souza Ja lêS, zona rural, Municlpio de Quatro Pontes, Estado do Param), CEP 
85940- DO, portador da Cédula de Identídade Cívil Registro Geral na 2.103487 
SSP/PF e CPF n° 369.232,659-91. Natural de Piratuba, Estado de Santa Catarína e 
LUIZ F RREIRA, braaíleíro, casado, sob regime de comunhão universal de bens. 
comere ante, residente na Avenida João XXIII, n" 338, Centro. Muníclpio de 
Merced s, Estado do Paraná. CEP 85998-000, portador da Cédula de Identidade Crvil 
Regístr Geral n" 5.775.601-2 SSP/PR e CPF n" 787.041,039-04. Natural de Palatína. 
Estado o Paraná, resolvem, por este instrumento particular de contrato e na melhor 
forma d I direito. constituir uma Socledade Empresária Llrnitada que se regerá pelos 
artigos .052 a 1,087 da Lei n,o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 pelas demais 
disposi ~es legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas sequmtes 

CLÁUS '~LA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de HACHMANN 
E FERf EIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L TDA e terá sede e domicílio na 
Avenida Presidente Epítáclo, n° 391, Centro, Municlpio de Quatro Pontes, Estado do 
Paraná 'CEP 85940-000, 

I 

CLÁUS 'LA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
em outr dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinace 
por toe: '~ os sócios. 

CLÁUS ~A TERCEIRA: A sociedade terá por objeto a exploração, no ramo ce 
cornércí varejista ele materiais de construção, 

I 
CLÁUS LA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 22/07/2010, e SP,! 

prazo d duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUS I LA QUINTA: O capital social será de R$ 100,000,00 (cem mil reais). 
dívidido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de H$ 1,00 (um real) cada uma, 
subscrit s e íntegralizadas, neste ato, em moeda corrente do País. pelos sócios e 
distribui as da seguinte forma: 
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~-.- ... - ~milio S~:!~mann (~1 -_.. .- .- --'.- _. -- 
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Lu iz Ferre!ra 26 
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, I 
CLAUS LA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, nas todas respondem solidariamente pela inteqrallzaçáo do capital SOCial 
conform disposto no ert. 1.052 da Lei 1Q.406/2002. 

, 
CLÁUS LA SÉTIMA: As quotas são indivislveís e não poderão ser cedidas (:U 

transferi as a terceiros sem o oonsentimento do outro sócio. a quem fica assegurado, 
em igua ade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se 
postas c venda, formalizando. se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinen :>. 
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CONST . flJIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
HAClm Á.NN 1': FERREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇ.ÃO Ll::l);\ 

O único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
everá notificar por escrito o outro sócio, discrlmtnando a quantidade de 
stas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta exerça 
cíe ao direito de preferência, que deverá fazer dentro de 30 (trinta) dias. 
do recebimento da notificação ou em prazo maior a criténo do sócio 

. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferêncIa, as 
dsrão ser livremente transferidas. 

ou renu 
contad 
alienant 
quotas 

LA OITAVA; A sociedade será administrada pelos sócios com os pod(Õ're:: .' 
s de administrador, as quals competem privativa e individualmerue o uso ca 
S representações ativas e passivas, judiciais e extras judiciais da sociedade, 
S, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade. 
içõas ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de 
dossos, fiança ou caução de favor, vedando-se ainda alienar ou onerar bens 

imóveis a sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUS I LA NONA: Pelos serviços .que prestar à sociedade perceberão os sócios 
adrninis adores, a tftulo de "pró-labcre". quantia mensal fixada em COmum acordo, 
que ser levada a conta de despesas gerais. 

LA DÉCIMA: Ficam ínvestidos na função de administradores da sociedade, 
Emilio Haehmann e Lulz Ferraira, dispensados da prestação Q'i8 caução. 

LA DÉCIMA PRIMEIRA: Os administradores declaram sob a::i pf.!nas j,~ .. 
de que, não estão impedidos de exercer a administração da SOCI6,}i:'lOe , .. ~. 

especia ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeuos 
dela, a ena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. ou 

falimentar, de prevaricação ou suborno, concuseão, peculato, ou contra a 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 

ncia, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUS I LA D.ÉCIMA EGUNOA: Ao término de cada exercfcio social. coincidente 
ano civil, os adnnnlstràdcres prestarão contas justrílcedas de sua 
ação, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
ernonstrações oontábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas 
rmidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. participando todos os 
s lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital 
uem na sociedade. 

Parágr o Único: A sociedade poderá levantar balanço ou balanceies pd!llr,h.' , ~ 

dos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
Iárias, poderá ser dístribuldo mensalmente os sócios a titulo de Antecipação 

de Luc 5, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será 
observ a a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital SOCIaL 
confo I estabelece o art. 1.059 da lei n° 10.406/2002. 

seu 

LA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
e conünuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
ssivel ou inexistíndo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimomat da 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
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CONST I 'UIÇÃO DA SOCn:DADE EMPRESÁRIA LI.MITABA 
HACH NN E FERREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

, na data da resolução, veriticaea em balanço especialmente levantado. 

e Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que (:1 
se resolva em relaçãoa seu sócio. 

CLÁUS . LA DÉCIMA "UARTA: Os sócios resolvem dispensar a realização de 
reuniõe em qualquer das situações previstas na legíslação civil. conforme drspõern 
a artigo o 70 da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006. 

, 
I 

CLÁUS LA DÉC.IMA '. IN.TA: Fies eleito o foro da Comarca de Marechal Când ido 
Rondon Estado do Paraná, para o exsrctclo e o cumprimento dos direitos e 
obriqaç s resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualq er outro PC' 

cial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

E ar estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, Juntamente com 
2 (duas testemunhas o presente contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma. 
obrigan -se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-Ia em 
todos o seus termos. 

Quatro Pontes - Paraná, 20 de .Julho de 2010 

MUNiCípiO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 
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Governo do Estado do Paraná 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

PARANÁi 

CERTIDÃO SIMPLlFICADA 
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

r-' 
Nome Empresarial: EMILUZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA Protocolo: PRC2107265570 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada --- 
, NIRE (Sede) I CNPJ Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 
41209676128 73,785,636/0001-60 20/08/1994 29/11tl993 

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

, Objeto Social i COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. r Capital Social Porte Prazo de Duração 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado 

I Capitallntegralizado I RS 100.000,00 (cem mil reais) I t- , 
! Dados do Sócio I Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 

EMILlO HACHMANN 369.232.659-91 R$ 70.000,00 Sócio S I Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 

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

! unz FERREIRA 787.041.039-04 R$ 30.000,00 Sócio S 

• Dados do Administrador 
· Nome 
: EMILlO HACHMANN 

Nome 
, LUIZ FERREIRA 

CPF 
369.232.659-91 
CPF. 
787.041.039-04 , 

Término do mandato 

Término do mandato 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

• Último Arquivamento 
Data 
;,5/01/2021 

Número 
41209676128 

Ato/eventos 
002/ 046 - TRANSFORMACAO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/06/2021, às 07:38:17 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:/IwWw.empresafacil.pr.gov.br. com o código QK5MAK55. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
PRC21 07265570 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 
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SECRETARIA DE I:SrADO DA SE'GURANÇA r>ÜBLlCA 
INSTITUTO DE IQE;NTIFICAÇAO DO.PARANA . t.·" 

RG: 2.103.487·8 " " . ',~ . 
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l,o 

REGISTRO GERAL: 2.103.487·8 
NOME EMILlO HACHMANN 

DATA DE EXPEDiÇÃO: 23/04/2014 

•. FllIAÇÃO: AMANDIO HACI1MANN 
ILONA WEBER HACHMANN 

\ 
I 

Il .2.: . 

NATURALIDADE: :F>IAAT\JBAlSO . , DATA oe NASCIMENTO: 27/09/1958 

" . 
DOe. ORI<3EM::," COMARCÍ> ••• MAj: COO RONOONlPR, O~ SEDE 

C.CAS=73~, Lrl~O=1B AUX. FOLHA=220 

ÇPF! 369.232.6~g.91 

cu~mBNPR 
E PROIBIlO PLASTIPICAR 

.' ERCEOES·PR 
MUNlC\PlO OE M resente CÓp'la 
• certifico Que ~~cumento origl!la\ 

confere com o ~'3lao/~ 
Mercedes-PR - , 

• 



POSITIVO 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

EMILUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- ME 

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

Fone: (45) 3256-1318 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

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 Es~adual 
sob o n." 90231997-23, neste ato representada por seu representante l1=gal o 
Sr. EMILlO HACHMANN, portador(a) da Carteira de Identidade nO 2.10~.487, 
expedida pela SSP/ PR, e do CPF nO 369.232.659-91, DECLARA, sob as 
penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, da Lei n.? 10.520/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima 
mencionado. 

Mercedes, 23 de junho de 2021. 

Emilio Hachmann 
Representante Legal da Empresa 

EMILUZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 

Materta\\ 
de construção 



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE 
. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TDA 
SIEGMAR SCHAAB 

CNPJ/MF: n° 12.352.166/0001-56 

Folha: 1 de 5 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de EMPRESÁRIO para 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. 

SIEGMAR SCHAAB, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
nascido em 05/07/1960, natural de Toledo-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 
662.558.219-00, portador da carteira de identidade RG nº. 3.100.969-3,SESP/PR expedida em 
07/09/1979, residente e domiciliado na Rua Doutor Bernardo Garcez, 303, Centro, Mercedes, 
CEP: 85998-000, Titular do Empresário SIEGMAR SCHAAB, com sede e domicílio na Avenida 
João XXIII, 911, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR, inscrita na Junta Cornerclal do Estado 
do Paraná, sob NIRE nQ 411.0686701-0 e no CNPJ sob nº 12.352.166/0001-56, fazendo uso do 
que permite o § 3º do art. 968 da Lei n 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lé'i 
complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADj: 
EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada, uma vez que admitiu o sócio: , 
EDUARDO SCHAAB, brasileiro, maior, empresário, solteiro, nascido em 23/09/1991, natural 
de Marechal Cândido Rondon-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 079.555.999-26, portador do R~ 
sob n° 9.387.267-3, SESP/PR em 09/10/2019, residente e domiciliado na Rua Luiz Lor enzoní, 
2589, Casa, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR, passando a constituir o tipo jurídico 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo CONTRAT:O SOCIAL ao 
qual se obrigam mutuamente todos os sócios. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURíDICO - Fica trarsformada;~ 
natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade 
Limitada sob a razão social de S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA, conforme faculta a Lei , 
10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e 
obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado. 

a 
, ~ '( 

CLAUSULA SEGUNDA - INTEGRALlZAÇAO DE CAPITAL SOCIAl: O capital da empresa 
individual ora transformada, já integralizado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reai~) 

I " 

totalmente integralizado, dividido em 20,000 (vinte mil) quotas, no valor de R$ 1~00 (um real) 
cada uma, fica alterado para R$ 60,000,000 (sessenta mil reais}, no valor de 60,qOO (sessenta 
mil quotas) no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda 
corrente do país, , 
Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente r\~ 

i( 

presente ato de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas, 
no valor R$ 1,00 (um real) cada uma: 

- pelo sócio ingressante EDUARDO SCHAAB no valor de R$ 30.000,00 (trinta m\1 
reais) divididos em 30,000 (trinta mil) quotas, no valor R$ 1,00 (um real) cada 

~ . ,. 



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TOA 
SIEGMAR SCHAAB 

CNPJ/MF: nO 12.352.166/0001-56 
Folha: 3 de 5 

complementar nQ 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA SEXTA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da 
referida empresa, com o teor seguinte: 

S. SCHAAB & E. SCHAAB LTDA 
CNPJ: 12.352.166/0001-56 

CONTRATO SOCIAL 

1) SIEGMAR SCHAAB, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens'; 
nascido em 05/07/1960, natural de Toledo-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 
662.558.219-00, portador da carteira de identidade RG nº. 3.100.969-3,SESP/PR expedida em a 
07/09/1979, residente e domiciliado na Rua Doutor Bernardo Garcez, 303, Centro, Mercedes, 
CEP: 85998-000, 

2) EDUARDO SCHAAB, brasileiro, maior, empresa no, solteiro, nascido em 23/09/1991, 
natural de Marechal Cândido Rondon-PR, inscrito no CPF/MF sob nQ 079.555.999-26,' 
portador do RG sob n° 9.387.267-3, SESP/PR em 09/10/2019, residente e domicllíado na Rua 
Luiz Lorenzoni, 2589, Casa, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-PR. 

~ CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - A sociedade adotará o seguinte nome. 
,8 (empresarial: S. SCHAAB & E, SCHAAB LTDA. 

W CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Av~nid~l 
João XXIII, 911, Centro, CEP: 85998-000, Mercedes-Pk. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL - A sociedade terá por objeto o ~xercício das 
seguintes atividades econômicas: comércio a varejo de peças e acessórios novos para' 
veículos, tratores e máquinas agrícolas; comércio a varejo de peças e acessórios usados par~ 
veículos, tratores e máquinas agrícolas; comércio varejista de lubrificantes; manutenção d 
reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; manutenção e reparação 
de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção; manutenção e 
reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas;' 
comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e 
peças; comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e . ... 
construção; partes e peças; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos 

J 



AL TERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TOA 
SIEGMAR SCHAAB 

CNPJ/MF: nO 12.352.166/0001-56 

Folha: 5 deô 
fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123j2006, observado o disposto no § 2º 
do mesmo artigo; . 
c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4ª' 
do art. 3º da mesma Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Marecha.l 
Candido Rondon, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiadô 
que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, 
elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito~ 
obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-Ia em todos os seus termos. 

Mercedes-PR, 15 de setembro de 2020 

'O 

e 



, 
MUL TIPEÇAS AGRICOLAS 
S. Schaab & E. Schaab Ltda 
CNPJ/MF N° 12.352.166/0001-56 - CAD-ICMS 90529098-37 
Fone: (45)3256-1239 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À(o) Pregoeiro(a) do Município de Mercedes - PR 
PREGÃO PRESENCIAL N° 73/2021 

S. SCHAAB & E. SCHAAB L TDA, pessoa jurídica, inscrita no CNP J/MF sob 
o n" 12.352.166/0001-56 e no CAD/ICMS sob o n° 90529098-37, com sede na Av. João XXIII, 
911, Centro, CEP 85998-000, Mercedes/PR, neste ato representada pelo titular, Sr. EDUARDO 
SCHAAB, brasileiro, maior, empresário, inscrito no CPF sob o n° 079.555.999-26, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 9.387.267-3, expedida pela SESPIPR, residente e domiciliado na Rua 
Luiz Lorenzoni, 2589, CEP 85998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, DE 
CLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520/2002, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima mencionado. 

Mercedes-PR, 21 de junho de 2021 
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